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تقدمي األمني العام
ملركـز تعريـب العلـوم الصحيـة

حتتل املعاجم الطبية مكانـة رئيسية بالنسبة لـتعريب العلوم الطبية، ومن بني املعـاجم املتخصصة التي يسعى
مركز تعريب العلوم الصحية إلصدارها معجم مصطلحات الطب النفسي.

ويف البداية ال بد أن نـذكر للباحث تصديه ملهمة صعبة أال وهي صـعوبة جمع املصطلحات النفسية. ألن هناك
الكثـير من االخـتالفات بـني الباحـثني عن استخـدام الكلمـات اخملتلفـة للتعبـير عن أمـراض معينـة. ولكن الـباحث

اعتمد على استخدام التعابير اللغوية األكثر شيوعاً كما تضمن شرح معاني هذه املصطلحات بأسلوب مبسط.
إن أهميـة هذا العـمل تظهر يف الـوقت الذي تبـذل فيه املسـاعي لتعريـب العلوم الطـبية لتـكون مسـاهمة يف
تيسـير وتبسيـط الكتابة يف اجملـاالت الطبية لـتصبح مفهومـة للجميع ويالحظ أن طالب الطـب واألطباء العرب ال
يجدون صعوبة يف الكـتابة باللغات اخملتلفـة ولكن تظهر الصعوبة إذا حـاولوا الكتابة باللـغة العربية، وينطبق ذلك
على الـكتابـة الطبيـة عمومـاً، وعلى مجـال الطب النفـسي وعلم النفـس وذلك لتغيـر مصطلحـاته واتسـاع معارفه
وباألخص يف الـسنوات األخـيرة ومن هنـا بزغـت أهمية هـذه احملاوالت تـرجمة وتـعريب كلمـات ومصطلـحات الطب

النفسي.
يتـضمن هذا املؤلـف شرحاً ملعانـي املصطلحات النفـسية واأللفاظ األكثـر شيوعاً بـني املتخصصني ويف املراجع
األجنبية وقد جمع الباحث بـني وظيفة القاموس الذي يقدم الـترجمة العربية الواضحـة وبني الدليل املبسط الذي تقدم

معلومات مختصرة عن املصطلحات واأللفاظ التي يضمها هذا املرجع.
نرجو أن يكون هذا املعجم مفيداً لكل من يستخدمه، وأن يكون لبنة يف صرح تعريب العلوم الطبية. 

واهلل ولي التوفيق،،

-   جـ   -

الدكتور عبدالرحمن عبداهلل العوضي
األمني العام



املؤلــف

@ الدكتــور لطفــي عبدالعـزيـز الشـربيني
@  ولد يف مصر عام 1951.

@  حصل على بكالوريوس الطب واجلراحة من كلية الطب، القصر العيني، مبرتبة الشرف عام 1974.
@  حصل على ماجستير الدراسات العليا يف األمراض العصبية والطب النفسي ودراسات متقدمة من جامعة لندن .

@  دبلوم وشهادة التخصص يف العالج النفسي من اململكة املتحدة .
@  دكتوراه يف العلوم النفسية من جامعة كولومبيا األمريكية .

@  له خبرة واسعـة يف العمل يف مجال الـطب النفسـي يف مصر والـدول العربيـة وبريطـانيا ، وخـبير يف مجـال مكافحـة التدخني
واإلدمان يف مصر ودول اخلليج .

@  عضـو اجلمعيات احملليـة والعاملية يف مجـال الطب النفسي والـصحة النفسيـة ومكافحة التـدخني واإلدمان ، والعضويـة العاملية
.(APA) يف اجلمعية األمريكية للطب النفسي

@  شـارك يف كثـير مـن املؤمتـرات والنـدوات اإلقليمـية والعـامليـة يف الطب الـنفسـي ويف مجال الـتدخـني واإلدمان، وله مـساهـمة
باألبحاث العلمية املنشورة واملقاالت الصحفية يف هذه اجملاالت . 

@  له عديد من املؤلفات باإلضافة إلي املقاالت الصحفية، وإنتاج شرائط الكاسيت لعالج املشكالت النفسية باللغة العربية .
@  حاصل على جائزة الدولة يف تبسيط العلوم الطبية والنفسية عام 1996  )مصر(.

@  حاصل على جائزة مؤسسة XاألهرامZ للمؤلفني املتميزين عام 1997  )مصر(.

-   هـ   -
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A

A(a)      أوّل حُرُوف اإلجنليزية، األول فى التَرتِيْب، عَالَمَة االمْتِيَاز
يـستخـدم هذا احلـرف بصـورة  A1 ليـدل علـى شيء من الـدرجة

األولى، كما يستخدم كعالمة للتنكير يف الكالم.
a-                                  بادئة معناها: ال ـ بِال ـ مِن غَيْر

Abnormal                  شَـاذ، غَيْـر عَـادِي، غَيْـر سَـوِي، غَيْـر طَـبِيِعي
مـن أمثلـة الـكلمـات الـتي تـضم هــذه البـادئــة Xغيـر الـطبـيعي
ZAbnormal، ومنها الـسلوك غيـر السـوي وعلم النفـس اخلاص

بالشواذ.
abnormal behavior                           سُلُوك غْيَر سَوِى
abnormal psychology                       علْم نَفْس الشواذ

AA (alcoholics anonymous) )أ.أ. مختصر )الكحولي اجملهول
الكـحولي اجملهول (AA) وسيلـة للعالج اجلماعي ملـدمني الكحول
بدأت يف عـام 1935، وتتم بالتـعاون مع املدمنـني السابقني، ودون
إفصاح عن هوية أفراد اجملموعة العالجية لتشجيع االنضمام إليها.

ab-                                       بادئة معنـاها:  بَعيد عَن
تـدخل هـذه الـصيغـة يف تعبيـرات تـدل علـى االبتعـاد مثل الهجـر

وخطف إنسان إلى مكان بعيد.
abandonment                                هَجْر، تَـرْك، تَنَازُل
abduct                                                          يـخطـف، يبعـد

ABC                                       مبادىء عِلْم أو موضوع ما
يف بعض عنـاوين الكتب أو املوضوعات تستخدم هذه الصيغة لتدل
على أن احملـتوي هـو مبـادئ لعلم أو مـوضوع، وتـستخـدم قائـمة

التشخيص ABC يف تشخيص احلاالت النفسية.
ABC checklist                           ABC )قَائِـمَة ) تشخيص
Ablution                               )وُضُـوء، االغْتِسَـال )للصالة

الـوضوء هـو اغتسـال باملـاء يسبق الـصالة، ومن احلاالت املـرضية
املتعلقة به وسواس إعادة الوضوء وهوس االغتسال.

ablutomania                                  هَــوَسْ االغْتِـسَـال
Abortion                                 )إجهاض،  إسْقَاط )احلَمْل

اإلجهـاض هـو إسقــاط احلمـل قبل متـامه، وقـد يكـون تلقــائيـاً
Spontaneous، أو محــرّضــاً  Induced، وهنــاك الكـثيــر من

االعتبـارات األخالقيـة والـطبيـة والنفـسيــة ملسـألـة اإلجهـاض،
واحلاالت التي تتم مبقتضى ضرورة طبية.

Abreaction         تَنْفِيس، تَحَـرّر رَدْ  الفِعْل )النفسي(،  تَصْرِيِف
يتم التنـفيس بهذا األسلـوب عن طريق إطالق الـتعبير عن املـشاعر

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

واخلبرات األليمـة يف جلسات عالجيـة، وقد يتم بـاستخدام بعض
األدوية التي تساعد على التحرر من الكتمان والتعبير بحرية.

Absence                                                       غِيَـاب
الغيبة أو نـوبات غيـاب الوعي من أنـواع نوبات الـصَرَع وحتدث يف
العـادة لفترة زمنيـة وجيزة )بضع ثوان(، وتـصيب األطفال عادة يف
سن 5-7 سنــــوات وتتوقف بعد البلوغ ويطلق عليها أيضا النوبات

.Petite mal  الصغرى
absence seizures                  غَيّبَـة،  نَوْبَات غَيْبَات الوَعي

)نوع من النوبة الصغرى(
absent-mindedness                                غِيَاب العَقْل

Abstinence                           ــــاع امْـتِـنَـ
يـستخـدم هذا الـتعبيـر عادة لـوصف االمتنـاع عن بعـض العادات
والسلـوكيات وتعاطي املواد، وقـد يصحب ذلك أعراض امتناع أو

.Withdrawal انسحاب
abstinence symptoms          أعــراض االمِْـتَنــاع

Abstract thinking                                     تَفْكِير مُجَرّد
تقـدير املعانـي والفروق الدقيقـة، والقدرة على االسـتخدام السليم

لأللفاظ واالفتراضات، والرؤية الشاملة لألمور.
Abulia                             ــام، الَ إرَادَة ـــد اإلرَادَة ، إحْجَ فَقْ

يـتضمـن هذا االضـطراب يف اإلرادة تـراجع القـدرة علـى التفكـير
والـفعل، وهذه احلالة من املظاهر املـرضية لبعض األمراض النفسية

والعصبية. 
Abuse                              ال، إساءة، معاقرة، انتهاك سُوء اسْتِعْمَ

يـستخـدم هــذا املصـطلح يف مجــاالت متعــددة مثل اإلسـاءة إلـى
األطـفال  Child abuse بـالعنف أو اإلهـمال، أو اإلسـاءة لكـبار
Spouse واإلســاءة إلــى شــريـك احليــاة ،Elder abuse الــسن
abuse، واإلساءة أو اإليذاء اجلنسي  Sexual abuse، وقد تكون

اإلساءة يف صورة إيذاء بدني Physical، ويستخدم املصطلح أيضا
Substance  لوصف حاالت تعاطي املواد اخملتلفة وسوء استعمالها

.abuse

child abuse                       اإلسـاءة لألطفـال
Elder abuse                                     اإلسـاءة للمسنني
Sexual abuse                                 االنتهـاك اجلنـسي
Drug abuse                              معـــاقــــرة اخملـــدرات

Academic problem           )مُــشْـكَلـــة أكَـــادِميـيـــة )دراسـيـــة
ينـطبق هـذا الـوصف علـى حـاالت الـتالميـذ الـذين يعـانـون من

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ



- 2 -

الرسوب وضعف املسـتوى الدراسي دون أن يكون السبب يف ذلك
مشكالت طبـية أو نفسيـة أو اإلصابة بـالتخلف العقلي، ورغم أن
هـذه احلـالـة ليـست مـن االضطـرابــات العقليـة،  إال أنهـا تعـالج

باستخدام الوسائل النفسية. 
Acalculia                                   ـــــذّرُ  احلـــســـــاب تَعَ

فقدان القـدرة على إجراء العمليـات احلسابية بـسبب زيادة مستوى
القلق أو انخفاض التركيز. 

Acceptance                                   ة وَافَق بّل، مُ ول، تَقَ بُ قُ
تـدل الكلـمة عـلى املـوافقـة والقـبول، وتـستـخدم يف وصـف نوع

العالج، ومرحلة من احلزن وقبول األمر الواقع.
Acceptance therapy                           العِالَج بـــالـتَقَـبّل
Accident                        ــــــــــــــــــــــــادِث حَ

اهتمام الطب النفسي باحلـوادث عموماً والتعرض لها يغطي بعض
اجلـوانـب مثل دراسـة الـشخـصيـة الـتي تـرتبـط بكثــرة التعـرض
للحوادث، واحلوادث التي تصيب بـعض الفئات مثل كبار السن،
والتي تـؤدي إلى الـوفاة، والـدوافع خلف حـدوثهـا، والعـوامل

النفسية والفيزيولوجية املصاحبة للحوادث.
Acccident proneness            ،املَـيْل لإلصَــابَــة يف احلــوادث

تَعَرّض، تورط
accidental                                 عَـارض، بـالـصُـدْفَـة
accident-prone personality      شخصية معـرضة للحوادث

Accomodation                   تَكَـيّف، إقَـامَـة، تَــوَافُق
تستخـدم الكلمة لوصف التكيف الـنفسي واالجتماعي،  أو مكان

اإلقامة الذي يتم وضع بياناته يف التاريخ املرضي.
Accomplishment                        ــــــاز إجن

الكلمة تدل على البراعة واإلتقان والنجاح يف إجناز عمل ما.
Accultration             التَثَاقُف ) تَبَادُل وتَـآثـر ثَقَافِي(، تَثْقِيف

تنـشأ هـذه احلالـة نتيـجة انتقـال األفراد من بـيئة ثقـافية إلـى أخرى
والـصعوبة يف التـأقلم مع الثقافـات األخرى، وتوصف هـذه احلالة

.Culture shock أيضا بأنها صدمة ثقافية
accultration problem         مـــشـكلــــة الـتـثـــــاقف

Acetaminophen (Tylenol)      )أسيتامينوفن )تيلينول
من األدوية املسكنة لأللم واخلافضة للحرارة.

Acetaphenazine (Tindal)                )أسيتـافينـازين )تـندال
)أحد مـشتقات الـفينوثيـازين من مجمـوعة بيبـرازين ـ  من األدوية

املطمئنة الكبرى(.
Acetylcholine                       أستيل كـولني

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

مـن املواد الطبيعية الهـامة يف اجلهاز العصبي، ويعـتبر أحد الناقالت
العصبية ذات العالقة بالوظائف العصبية والنفسية. 

Acetyl salicylic acid                    حـمض األستيل سـالسليك
(Aspirin)                                            )األسبــرين(

األسبريـن من أهم االكتشافات الطبيـة، ويستخدم يف أغراض طبية
متعددة باإلضافة إلى تأثيره األساسي كمسكن لأللم. 

Achievement          ـــيـل،  إجنــــــــــاز ـــــصِ تَـحْ
تصف الـكلمة حتقيق إجناز ما، وتدل على التحصيل العلمي، ويتم

مقارنة العمر التحصيلي بالعمر الزمني كمؤشر للقدرات.
Achievement age               ــر الـتَحْـصِيـلي الـعُمْ
Acquired  immune                             مُـتَالَزِمــة نَقْـص املَنَـاعَـة

deficiency syndrome (AIDS)               )الُمْكَتَسَب  )اإليدز
يـؤدي هـذا املـرض الـذي تسـببه العـدوى بTيـروس العـوز املنـاعي
البشـريHIV إلى تدهور وظيفـة جهاز املناعة وآثـار صحية ونفسية
مـتعددة، ويهتـم الطب النفـسي باجلـوانب النفـسية ملـرض اإليدز،

واألساليب النفسية لعالج احلاالت. 
Acro-            بادئة مـعناها: طَـرْف، مُنْتَهَى

تدل الكلـمة علـى الطـرف أو نهايـة الشيء ومـنها وصف ضخـامة
األطـراف نتيجة لـزيادة نشـاط هرمونـات الغدة النخـامية، ووصف

رُهَاب املرتفعات.
acromegaly            ضخـامـة األطـراف
acrophobia                  ــات عَ فَ ــرْتَ مْ ــاب الُ رُهَ

)اخلوف املرضي من األماكن العالية(  
يشكـو املريض من اخلـوف والهلع، مع أعراض بدنـية مثل اخلفقان
والعـرق والشحـوب عنـد التـواجـد يف األمـاكن العـاليـة ويـتجنب

املرتفعات. 
Act              فِعْل، عَمْل، قَـانُون

الكلمة وصف للعـمل أو الفعل، وتستخدم مبعنى قانون مثل قانون
الصحة العقلية.

mental health act             قَانُـون الصِحّة العَقْلِيّة
Actual              فِعْلِـي، رَاهْن

acting out        تَـنْفِـيِــس، تَـمْـثِـيِل، فِـعْل زَلَلِـي
Activity               ـــــــــــــــــــاط ــــــــــــــشَ نَ

يـستخدم التعبير لـوصف كل أنواع النشاط اجلـسماني واالجتماعي
والعقلي والنفسي.

Active              نَشِـيط، نَشِـطْ، فَعّال

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ

ـ ـ

ـ ـ

Academic problem Activity
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active                      إنْــصَـــات نَــشــط
listening

active therapy                   عِـالَج فَـعّـــــــال
activation                                          تَـنْـــشِـيــط

Acuity                                       حِـدّة، شِدّة
وصف لألشياء احلـادة مبعناهـا احلريف، وللحـاالت املرضيـة احلادة

شديدة األعراض.
Acute                حَـاد، شَدِيد

acute delirium               هَـذَيَـان حَـاد
acute stress disoreder               اضطـراب الكَـرْب احلْـاد

Acupressure                الـضغـط اإلبـري
من األساليب العالجـية التي تعتمد على الضغط على مناطق معينة
بـاجلـسم بـواسطـة اإلبـر لـتحقيق آثـار عالجيـة يف بعض احلـاالت

املرضية.
Acupuncture               الوَخْـز اإلبـري

يعتمـد هذا األسـلوب علـي الطب الـصينـي القدمي بـاستخـدام إبر
تـوضع و تُحَـرَّك يف نقاط معينـة أو عن طريق تنبيـه كهربائي يف هذه
النقـاط، ويف الطـب النفسـي يستخـدم هذا األسلـوب العالجي يف

حاالت االكتئاب واإلدمان. 
Adaptation           ْـــــف ـــــــــــكَــــــــــــــــــيّ تَ

التكيف هو القدرة علـى التعامل مع املتغيرات الـداخلية واخلارجية
دون اضطـراب، ويستخـدم التعبيـر للداللـة على تـكيف احلواس

للمؤثرات أو التكيف للضغوط النفسية.
adaptability           قَـــابِلِـيّـــة  الــتَكَـيّف
adaptive              تَكَيِفّي

ADC (AIDS- dementia complex)      ــرَكّب اإليـدز واخلَـرَف مُ
مخـتصر: يدل هـذا اخملتصر علـى وجود أعراض اخلَـرَف وتدهـور

القـدرات العقلية يف مرضـى اإليدز.
Addiction                   إدْمَـان

ظل مصـطلح اإلدمـان Addiction يـستخـدم علـى نطـاق واسع
لوصف معـاقرة املواد اخملـدرة اخملتلفة حتـى أوصت منظمـة الصحة
العـاملية يف عام 1964 بعـدم استخدام هذا املـصطلح لهذا الغرض،
واستبـدل بــاالعتمـاد Dependence، لكـن استخـدام مصـطلح
اإلدمان ووصف املـدمن مسـتمر يف هـذا اجملال ويف حـاالت أخرى
مثل إدمــان الطعــام والقمـار والـسـرقــة وجمع املـال ومـشـاهـدة

التليفزيون رمبا ألن كل هذه السلوكيات حتقق تأثيراً متشابهاً. 
addict               مُـدْمِن

ـ

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

addictive             إدْمَـانِي
Addison's disease           ــــــون ــــس ــــــرض أدي م

من أمـراض الغدد الصماء نتيجة لضعف إفراز الغدة الكظرية )فوق
الكلية( ويتميز بالوهن وهبوط ضغط الدم وطفح جلدي مميز. 

Adinosine triphosphate (ATP)       ثالثي فوسفـات األدينوزين
مادة الطاقة الطبيعية باجلسم.

ADHD (Attention deficit -    مخـتــصــــر:  )نقــص االنـتـبـــاه
hyperactivity disorder)      )واضــطـــراب فـــرط احلـــركـــة

حـالة مرضية حتـدث يف األطفال بنسبة 3-5 % بـسبب عوامل وراثية
واضـطراب يف تكوين اجلهاز العـصبي، وتتميز احلالـة بكثرة احلركة
والنـشاط مع عـدم القدرة علـى التركـيز واالنتـباه، ويتـم عالجها
بالوسائل النفسية باإلضـافة إلى بعض األدوية املنبهة للمراكز العليا

باجلهاز العصبي مثل دواء XريتالنيZ واألمفيتامينات. 
Adjective checklist         قَائِمَة )التَشْخِيِص( الوَصْفِيّة

تـستخدم هـذه القائمـة كوسـيلة لتـشخيص األمـراض النفسـية من
خالل رصد وصف األعراض.

Adjustment                                  ــــــــــوَافُـق تَ
حتدث اضطـرابات التوافق نـتيجة للتعـرض للمواقف الضـاغطة يف
احلـياة، وتظهـر عالمات االضطـراب خالل 3 شهور مـن التعرض
لهذه الضغوط يف صـورة اضطراب يف احلياة االجتمـاعية أو العملية
أو الدراسية، وحتـدث يف النساء أكثـر من الرجال بنـسبة 1:2، وقد
تكون مـصحوبـة بالقلق أو االكـتئاب، ويـتضمن العالج الـوسائل

النفسية واستخدام األدوية يف بعض احلاالت. 
adjustment disorder                                اضطـراب التَوَافُق

Adjuvant therapy         )عِالَج مُــسَـــاعِـــد )إضَـــافِـي
يطلـق هذا الـوصف علـى العـالج الذي يـوصف ملـساعـدة الدواء

األساسي لتحسني فرص االستجابة للعالج.
Adler, Alfred                         ألفـــــريـــــد أدلـــــر

أدلر: طـبيب نفسي منـساوي (1870-1937)، من تالميـذ فرويد،
صـاحب نظـريات يف التحلـيل النفسـي منها وصف مـركب النقص
 Inferiority complex، وقــد قــام بــوصف وســائل عـالجيــة

للحاالت النفسية. 
Admission         دُخُـول )للمـستـشفـى(، تَـسْلِـيم، اعْتِـرَاف

يـدل التعبـير عـلى دخـول املرضـى إلى املـستـشفيـات، وبالـنسـبة
للمـرضى النفـسيني يخضع دخـولهم املستـشفى واحتجـاز املريض
العتـبارات طبيـة وقانونـية، وتوجـد حاالت لدخـول املستـشفيات
منهـا الـدخـول غيـر الـرسمـي، والطـوعي Voluntary واملـؤقت

ـ ـ ـ

ـ

Active Adler, Alfred
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واإللزامي، ولها ضوابط وشروط معينة.
informal admission                 دخـــــول غــيـــــر رســمــي
involuntory admession               دخــــــول إلــــــزامــي
temporay admission          دخـول مؤقت

Adolescence             املُرَاهَقَـة، فَتْرَة املُـرَاهَقَة
تقع فتـرة املراهقـة بني مـرحلة الـطفولـة والنضج، ومتـتد يف الفـترة
الزمنيـة بني 13-20 سنة، وتـتميز بحـدوث تغييرات بـدنية ونفـسية
واجتمـاعيـة، وقـد حتـدث خاللهـا بعـض االضطـرابـات النفـسيـة
والـسلـوكيـة، وهنـاك تخـصص مـسـتقل يهـتم بــالطـب النفـسي
للمــراهقني Adolescent psychiatry، وعالج املـشكالت الـتي

حتدث خالل مرحلة املراهقة. 
adolescent                                        ــــــــــرَاهـق مُ
adolescent crisis          أزَمَـة املُرَاهِق
adolescent turmoil          اضـطراب الُمَراهِق

Adoption             ّــــي ــــن ــــبَ ــــتَ ال
يف التبـني يتـم فصل الـطفل عن األبـوين ليقـوم بتـربيته أشـخاص
بــدالء، ويهـتم الـطـب النفــسي بهـذه الـظـاهـرة لـزيـادة نــسبـة
االضطـرابات الـنفسيـة والسلـوكية الـتي تصيـب األطفال يف حـالة
التبني خصـوصاً إذا مت انتقـال الطفل للتـبني بعد الـوالدة بسنوات،
ومت إجراء دراسـات على العـوامل الوراثـية واملكـتسبـة يف األطفال

واملراهقني نتيجة للتبني. 
Adrenalin (epinephrine)         )األدريـنــالـني )إبـيـنفــريـن

األدريـنالـني )ويطلق علـيه أيضـا إبنـفريـن( هو مـادة حيـوية هـامة
تفرزها الـغدة الكظريـة وتزيد معـدالتها يف حاالت االنفعـال وينشأ
عن ذلك تـأثيـرات جسـديـة علـى اجللـد وضغط الـدم وضـربـات

القلب.  
Adrenal axis         )احملـــور األدرينــالــى )الكـظــري
Adrenergic receptors (a, b)  )مُسْتَقْبِالَت أدرينالية )ألفا وبيتا
Adrenogenital syndrome   مُـتَالَزِمَــة أدرينــاليــة تَنَــاسُـلِيّــة

حالة مرضيـة تنشأ بسبب زيـادة مستويات األنـدروجني وتأثير ذلك
على اجلنني، ويظهر أثـر هذه احلالة علـى املصاب يف صورة تضخم

واضطراب يف األعضاء والوظائف اجلنسية. 
Adult                                  بَـالِغ، رَاشِد

يطـلق الوصـف على الـشخصيـة يف مرحلـة النـضج، وحالـة األنا
الراشد من حاالت التحليل العاملي التي وصفها إريك برن.

Adulthood          )البُلُوغ، مَرْحَـلَة البُلُوغ )الرشد
adult ego state            حالـة األنا الـراشد

ـ
ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

Adverse effects (of medication)   )ـدواء ـارّة )لل ـار الـضَ اآلثَ
لألدوية بصفة عـامة آثار عالجـية مرغوبـة وآثار أخرى جانـبية غير

مرغوبة على وظائف وأجهزة اجلسم. 
Advice (in interview)       )الـنُــصْـح )يف املَقَــــابَلَـــة

النصح من األسـاليب املتـبعة يف العالج واإلرشـاد النفسـي ويقدمه
املعالج للمريض يف صورة مقبولة.

Aelurophobia     )رُهَاب القِطَط )اخلـوف املرضي من القطط
اشـتقاق هذا املصـطلح من  Aelur ويعني القط، وهي حـالة خوف

مبالغ فيه وجتنب للقطط. 
Aesthetics               علم اجلمال

هذا العـلم يصف الظواهر اجلماليـة عموماً ويف العلوم األخرى مثل
علم النفس.

aesthetical               جَمَالِي
Aetiology (= Etiology)   )األسْبَـاب، الُمَـسَببـات )لألمراض

يف احلـاالت املـرضيـة يـتم يف العـادة البحـث عن العـوامل املـسببـة
للمرض ووضعها مرتبة حسب احتماالتها.

Affair                  شَـــأن، مَــسْـــألِـــة
affair d'amour (F.)      )ـة ي ـاطف ـة )ع ي ـرام ـة غ مـسـأل

يـستخدم هذا  التعبـير الذي يتكون بـالفرنسية مـن كلمة شأن أو أمر
affair، وكلمة حب للتعبير عن املسائل العاطفية أو الغرامية.

Affect           وِجْــدَان، عَــاطِفَــة، شُعُــور
الـوجدان هـو التعبـير عن الـشعور الـذي تتم مالحـظته، وميكن أن
يختلف عن مـا يصفه الشخـص، ويكون التعـبير مطـابقاً للمـشاعر
الـداخلية أو مغـايراً لهـا، كما يـوصف أحيانـا  بالتبلـد أو الضيق أو
السـطحيـة أو التقلـب، واالضطـرابـات الـوجـدانيـة من احلـاالت
النفسيـة التي يكـون عالمتها الـرئيسيـة االكتئاب أو مـرض الهوس

واالكتئاب باإلضافة إلى التقلبات املزاجية األخرى. 
Affective                 وجداني

affective disorders       اضطـرابـات وِجْــدَاِنّيـة
affective experience        تَـجْرِبَة )خِبْـرَة( وِجْدَانِيّة
affective experssion (s) :       :تَـعْبِيِـر وِجْـدَانِي
- appropriate                               ـ مُـــطَـــــــابِق
- blunted                                         ـ مُــتَــبَـلّـــــــد
- flat                ـ مُــسَـطّح
- inappropriate             ـ غَيْر مُـطَابِق
affective psychosis           ذُهَان وِجْـدَاني

Afferent                           ـــد ـــاعِ وَارِد، صَ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

Admission Affective
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هذا الـوصف للـمنبـهات احلـسيـة التـي ترد إلـى اجلهـاز العـصبي،
.efferent  والعكس صادر

afferent stimulus           مُـــــــنَـــــــبّــه وَارِد
Affinity        ــسَب ــرة، نَ ــاهَ ــذَاب، مُـصَ انْجِ

وصف للصـلة الـوثيقـة بني الـكائـنات يف صـورة ميـل واجنذاب أو
مصاهرة أو نسب.

After             بعـــــد، عقـب، وراء
تـدخل الكلمـة كصيغـة يف تعبيـرات مثل عنـاية تلـوية بـعد العالج
والصورة البعدية عقب الرؤيـة، وتعبير العواقب التي تلي التعرض

للكوارث.
aftercare            ـةتَلَوِيّة عِنَايَ
afterimage           صُوَرَة بَعْـدِيَة
after-math         عـواقب،  آثـار كـارثـة

Age                عُمْـر، سِن، عَصْر
العمـر له أهميـة خاصـة يف الطب النفـسي حيث تـرتبط كل مـرحلة
سنيـة باضـطرابـات خاصـة من الطـفولـة إلى املـراهقـة والشـباب
ومنتـصف العمـر ثم الـشيخـوخـة، كمـا أن بعـض االضطـرابـات

النفسية تأخذ مظهراً مختلفاً يف الصغار والكبار.
age associated memory                        انحدار الـذَاكِرة

decline                                                      َالُمْرَتِبط بالسِن
achievement age               العُمْـر التَحْـصِيلي
chronolgical age             العُـمْــر الــزَمَـنِـي
mental age           ــي ــــــر العَـقْلِ ــمْ العُ

Ageing (or aging)          )الهِرَم، الشَيْخُوَخة، )تَقَدّم السِن
Aged (see elderly)         مُعْـمّــر، مُــسِـن، هَــرِم
Aggregation                 ــمّـع تَـجَ
Aggression               عُـدْوَان

العـدوان هو سلـوك موجـه إليذاء الغـير عـمداً، ويـرتبـط العدوان
والعنف ببعض احلـاالت املرضية مثل اضطرابات الشخصية املضادة
للـمجتمع، واالضطرابـات الذهانيـة، وحتت تأثيـر بعض األدوية،
ويـدخل حتت بنـد العدوان جـرائم العنف مـثل القتل واالغتـصاب
والسـرقة بـاإلكراه واملـشاجـرات، ويهتم الـطب النفـسي بتحـديد
دوافع الـسلـوك العـدواني، والعـوامـل االجتمـاعيـة والنفـسيـة،

وأساليب الوقاية والسيطرة على العنف والعدوان. 
Aggressive behavior           سُلُـوك عـدواني
Aggressiveness           ـــة عــدوانـي
Agitation                ــيّـج تَـهَ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ

التهيج هو حالـة قلق حاد مصحوب بعدم استقرار حركي، وحتدث
يف كبـار السن يف حاالت اخلَـرَف، واالضطرابـات الذهانيـة ونتيجة

لبعض العقاقير.
agitated depression        اكْتِئَـاب تَهَيّجي

Agnosia               ــمَه عَ
تعني كلـمة Gnosis املـعرفـة، ويف حالـة العَمَه يـحدث إخـفاق يف
الـتعرف على املـؤثرات البصـرية أو السمعـية أو اللمسـية رغم عدم
املعـانـاة من اضطـراب ذهني أو فقـدان القـدرة علـى اإلحسـاس،

وحتدث نتيجة خللل يف مراكز اإلدراك العليا. 
auditory agnosia          عَــمَه سَــمْعِـي
tactile agnosia            عَمَـه لَمْــسِي
visual agnosia          عَمَـه بَصْـرِي

Agonist (s)        )شَادّة )شَـوَاد(، نَازِعَـة )نوازع
وصف للـمواد أو األدويـة التي تـساعـد وظيـفة أو مـادة أخرى يف

.antagonist تأثيرها،  وبعكـس
Agoraphobia        رُهَـاب الَخالَء )خـوف مـرضي من األمـاكن

الوَاسِعة  أو خوف االتساع واألماكن املفتوحة( 
يف رهـاب اخلالء يـشعـر املـريض بـاخلـوف املــرضي املبـالغ فـيه من
األمـاكن املتـسعة، ويـنطبق ذلـك على كل األمـاكن التي يـشعر أنه
يصعـب حصـوله علــى املسـاعـدة عنـد الضـرورة مثـل الشـوارع
واألمـاكن املـزدحمـة ووسـائل املـواصالت العـامـة، ويـدفع ذلك
املـريض إلى جتنب اخلـروج من املنزل إال بصحبـة صديق أو قريب،

وقد تكون هذه احلالة مصحوبة بنوبات هلع. 
Agramaphasia  )عَجْمَة، لَكْنَة )كالم غير نحوي أو غير متسق

هـذه احلالة من اضطـرابات الكالم يكون الكالم غـير نحوي أو غير
متسق.

Agraphia     الِالَكِتَابِيّة )عدم القـدرة على الكِتَابَة(، عَجْز الكِتَابَة
حـالـة فقـدان القـدرة علـى الكتـابـة حتـدث يف األشخـاص الـذين
يجيـدون الكتـابة وتكـون مصحـوبة يف العـادة بفقدان القـدرة على
الكالم نـتيجة إلصـابة بـاحة بـروكا  Broca's area وتخـتلف هذه
احلالة عـن األشخاص الذين ال ميكنهـم الكتابة نتيـجة لألمية وعدم

تعلم القراءة والكتابة. 
Aichmophobia          )رُهَـاب احلِـدّة )اخلـوف من اآلالت احلَـادّة

خوف مرضي من اآلالت احلادة مثل السكاكني والسيوف واألشياء
املدببة.

AIDS (acquired                                 مخـتصر: اإليدز: متالزمة
immune deficiency syndrome)        نقص املناعة املكتسبة

ـ

ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ
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اإليدز من األمـراض التي تـزايد انتـشارهـا يف أنحاء العـالم نتـيجة
لإلصابـة بTيروس العوز املناعي البشـري HIV وله أثار مدمرة على
جهاز املنـاعة، وأعـراض عصبيـة ونفسيـة مثل االكتئـاب واخلَرَف

نتيجة للتدهور العقلي.
AIDS dementia complex      مُـرَكّب اإليـدز واخلَـرَف
Ailment                                     عِلّة، مَرَض

تعبير عن العلل واألمراض خصوصاً  اجلسدية منها.
Ailurophia (= aelurophobia)            رُهَــــاب القِــطَــط

اخلوف املرضي من القِطَط.
AIMS (Abnormal Involumtary    رَكَات مختصر:  مِقْيَاس احلَ

Movement Scale)                  الـشَـاّذة الالإراديـة
مقياس يـتم تطبيقه على املرضى العقليني الذين يتلقون العالج على
مـدى طويل بـاألدوية املـضادة للـذهان الـتي تسـبب احلركـات غير

اإلرادية نتيجة آلثارها اجلانبية غير املرغوبة. 
Akathisia          )زَلَـز )تَمْلُمل حَـرَكِي

يحـدث التملـمل احلركـي يف صورة عـدم استـقرار وشعـور داخلي
بـالتوتـر العضلي نتيجـة للعالج باألدويـة املضادة للـذهان واألدوية
األخرى التي تسبب زيـادة احلركة وعدم االرتيـاح وتكرار الوقوف
واجللـوس، وهـذه األعـراض آثـار جــانبيـة للعـالج تشـبه التـوتـر

والهياج الذي تسببه بعض األمراض النفسية. 
Akinesia                           ال حَـــرَكِيّــة، عَجْــز الَحَــركَــة

حتـدث هذه احلـالة يف بعـض االضطرابـات العصبـية نتـيجة خللل يف
آليات جهاز احلركة.

Akinetic                   ال حَــرَكِي، جُمُـوِدي
Akineton (Biperiden)       :)ــدرديـن ــايـب أكـيـنـتــون )ب

)دواء مضاد ملفعول الكولني(
Alalia                عَجْز التَخَاُطب

مصطلح يدل على اخلرس وعدم القدرة على الكالم.
Al-Anon organziation          ZاآلنـــونX مـنــظـمـــة

)اسم منظمة لزوجات مدمني الكحول(
مت إنـشاء هذه املنظـمة لإلهتمام بـشريك احلياة ملـدمن الكحول على
غرار الكحولـي اجملهول، وتهدف إلـى إعادة االعتبـار والثقة ألسر

مدمني الكحول ومساندتها. 
Alcohol                 كُـحُول

يعتبر إدمان احلـكول ومعاقرتـه من أكثر أنواع اضطـرابات استعمال
املـواد انتشـاراً، ويسـتخدم مـصطلـح Alcoholism للداللـة على
االعتماد أو  املعاقـرة للكحول، وتبلغ نسبة الـذين تعاطوا الكحول

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

يف الواليـات املتحدة 85%، كما تقدر نسبـة الذين يتعاطونه بحوالي
51%، ويقل استخدامه يف البالد العربية واإلسالمية. 

ويف الطـب النفـسي يـتم دراســة االضطـرابـات الـعقليـة املـتعلقـة
بـــاسـتخـــدام الـكحــــول، والعالقـــة بـني الـكحـــول والـقلق،
واالضطـرابات الـسلوكـية، والتـسمم الكحـولي، واالضطـرابات
الـعضويـة يف وظائف اجلهـاز العصبـي، واالضطرابـات الذهـانية،
واآلثار األخـرى املترتبة علـى االعتماد على الـكحول واالنسحاب

من استخدامه، وعالج املضاعفات التي يسببها الكحول. 
alcohol abuse                   معاقرة الكُحُول
alcohol dependence       االعْتِمَـاد عَلَـى الكُحُـول
alcohol hallacinosis          الهِـالَس الكُحُــولي
alcohol  intoxication             التَــسَمّـم الكُحُــولي
alcohol psychotic disorder    اضطراب كُحُـولى ذُهَاِني
alcohol-related                       االضطـرابات ذات العالقة

disorders                                                                          بالكحول
alcohol withdrawal             انسحاب كُحُولي

Alcoholic                           كـحـــــــولــي
alcoholic blackouts                ي ــول ــان كَحُ يَ ـشَ غَ

)عَتْمة أو فِقْدان وَعْي مُؤَقّت(
alcoholic encephalopathy    اعتالل دمـاغي كحولي
alcoholic Anonymous             الـكحـــولـي اجملهـــول

(AA)

)جمعية منع الكحوليات أنشئت سـنة 1935(
alcoholism             الــكحــــــولــيــــــة
salcohol-related                    االضـطــرابـــات ذات العالقــة

disorders                                            بـــالـكحـــــول  
Alertness               يَقَظـة، تَـيَقّظ

اضطـرابات حـالة اليـقظة حتـدث يف أمراض املخ الـعضويـة، وفيها
تتغير حـالة الوعـي ويقل اإلدراك العام للوسـط احمليط، فال يتمكن
الـشخص مـن االحتفـاظ بحـالـة انـتبــاه للمـؤثـرات من حـوله أو

االستمرار يف التفكير واألداء الهادف. 
alertness test       اخـتـبـــــار يَقَــظَـــــة العَـقْل

Alexia            الالقِرَائّية )عدم القدرة على القراءة(، عَجْز القِرَاءة
العجـز وعدم القدرة عـلى القراءة بـصوت مسمـوع، وحتدث عادة
مع فقـدان النطـق )احلُبسـة( Aphasia، وتختلف هـذه احلالـة عن
حالـة عُسر القراءة Dyslexia التي تعتبـر من مشكالت النمو، وقد

.Agraphia يصاحب عجز القراءة مشكلة تعذّر الكتابة

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
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Alexithymia         عجـز التعبيـر،  الالوصفية
يـعني عجـز الـتعبيـر عـدم القـدرة أو صعـوبـة الـوصف للعـواطف

واالنفعاالت أو عدم الدراية باملشاعر الداخلية. 
Algesia         التَـألّـم، التَـوَجّع، فـرط حـس األلم

من اجلوانب النفـسية لأللم احلاالت املـرضية التي تنـشأ عن اخلوف
املرضي من األلـم وجتنب كل املؤثـرات التي ميكن أن تتـسبب فيه،

وهناك حالة أخرى مناقضة لها هي حب التألم والسعي إليه. 
Algo-         ــم ــــــا:  ألَ ــــــاه ــــــة معــن ــــــادئ ب

algophilia    )حُـبّ التَـألّم، رُغـاب األلم )مـازوخيـة
algophobia         )رُهَـاب األلم )اخلـوف املـرضي مـن األلم

Alien                غَـــرِيـب، شَـــاذ
الوصف يـطلق على مـا هو غـريب أو مغايـر ال يتمـشى مع طـبيعة
الـشخص مثل األعراض املرضـية، واالغتراب هو شـعور باالبتعاد
عـن اجملتـمع، ومنهـا وصف قـدمي يـطلق علـى األطبـاء النـفسـيني

.Alienists

alienation          عُـزْلــة، اغْتِــرَاب، خَلَل عَقْـلي
alienist            طَبِيب نـفسي

Allele         )أليل )يف الكـروموسـومات
أي فرد من سلـسلة مكونـة من اثنني أو أكثر من اجلـينات التي ميكن

أن حتتل نفس املوقع من كروموسوم بعينه.
Allergy              حَسَــاسية

املعنى املباشـر يدل على تفاعل اجلـسم مع مؤثر يسـبب احلساسية،
واحلالة حتدث مع استخدام بعض األدوية.

Alogia (= aphasia)       عُــسْــر الـنُـطْق، احلُـبــســة
Logia التـي تعني الـنفي، والكالم a- تتكـون الكلمـة من الـبادئـة

وهي من املصطلحات القديـمة.
Alphabet                 األبْجَـدِيّـة

تعني األبجدية حروف الهجاء )أ، ب، ت(، والوصف أبجدي أو
هجائي  alphabetieal وتعني أحيانا  الترتيب وفقاً للحروف.

Alpha       ألفا:  أول حروف األبجدية اليونانية
يـتكون إيـقاع ألفـا يف مخطـط كهربـية الـدماغ مـن موجـات حتدث
مبـعدل 8-10 مـرات يف الثـانيـة وتزيـد يف املنـاطق اخللفيـة للمخ يف

الراشدين ويدل غيابها على حالة مرضية. 
alpha rhythm (in EEG)           إيقَـاع )تَـواتُـر) ألفـا

)يف مخطط كهربية الدماغ(         
alpha  waves              موجـات ألفا

Alprazolam (Xanax)      )ألـبــــرازوالم )زانــــاكـــس

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ

من األدوية املضادة للقلق. 
Alternative                ـــــــدِيل الـــطِــب الــبَ
medicine

يـدل هذا املـصطلح علـى التخلـي عن استخـدام العقـاقيـر الطبـية
واالكتفاء بالوسائل الطبيعية لعالج األمراض. 

الغَـيْـــرِيّـــة )حُــبْ الغَـيْـــر(، إيِـثَـــار          
Altruism

تـصف الكلمـة الشـخص احملب لـآلخريـن ويؤثـرهم علـى نفسه،
.Altruistic  والوصف غيري

Alzheimer's disease          ZألزهاميرX مَرَض
يسمى أيضا اخلرف الشيخـوخي وهو واحد من أمراض تقدم السن
ويحدث بنسـبة 5% فوق سن 60 سنة، وتزيد احتماالت اإلصابة به
إلى 20% فوق سن 80 سنة، ويسبب تدهوراً عاماً وسريعاً يف احلالة
العقلية والسلـوكية ووظائف اجلهاز العصـبي، وال تزال أسبابه غير
معـروفة على وجه التحديد ويـتم عالج احلاالت باستخدام األدوية

ووسائل الرعاية والتأهيل. 
AMA (American     اجلـمعـيـــة الـطـبـيـــة األمــــريكـيـــة
    

Medical Association)

من كبـريات اجلمعـيات الطبيـة على مسـتوي العالـم من حيث عدد
األعـضاء والنـشاط، وتـصدر عنهـا دورية JAMA وعـدد آخر من

اإلصدارات.
أمـــــانــتـــــاديــن                                             
Amantadine  

)دواء مضاد للTيروسات يستخدم يف عالج األمراض العصبية(.
Amaurosis       ظُلْمَـة الـبَصَـر، كَـمْنــة، عَمَـى

تعني الكـلمة انعدام الـرؤية أو فقدان الـبصر نتيجـة لبعض احلاالت
.Amaurotic  املرضية، والوصف منها

Ambiguity              غُمُوض، التِبَاس
تدل الكـلمة علـى حالـة عدم وضـوح حتتمل أكثـر من تفسـير مثل

احلاالت املرضية الغامضة.
ـــــــــــــــــس       ــــــــب ــــــــتَ ــــــــــــض، مُـــلْ ــــــــــــــــــــــامِ غَ
ambiguous      

تَـنَــــاقُــض )وجــــدانــي(،  شعــــوران مـتــضــــادان، تَـكَــــافُــــؤ   
Ambivalence

يدل هذا املصـطلح على وجود اجتـاهني من املشاعـر املتناقـضة نحو
نـفس الـشيء لـدى نـفس الـشخص يف نـفس الـوقت، مـثل احلب

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
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والكراهية لشخص واحد. 
Ambivalent               مُتَنَاقِض
Ambulatory        )مُتَنَقّل )غير مالزم للفراش

يطلق هذا الوصف علـى املريض الذي ينتقل لإلسعاف، أو العالج
الـذي يقـدم إلسعــافه، ومنهـا كلمـة إسعــاف Ambulance التي

توضع على سيارات اإلسعاف.
ambulatory      )عـالج نـفـــــســـي نَـقّـــــــالِـــي )إسـعـــــــايف
psychotherapy

Amen              ًآمني، حَقّـا
Amenorrhea      امْـتِنَاع احلَيْض، انْحِبَـاس الطَمَث،  الضهى

انقطـاع أو توقف الطـمث حالة حتـدث يف السيدات، وأهـم أسبابها
احلمل، ويتوقف احليض نهائياً عند بلوغ سن معينة بني 45-50 سنة
يف املتوسـط، وهناك أسبـاب نفسيـة وأدوية يـؤدي استخدامهـا إلى

انقطاع أو توقف الطمث. 
بَالَهَــــــة، هَـــبَل )يف الــتـخلـف العـقلــي(،  قُـــصُــــــوُر عَـقْلِــي  
Amentia 

اسم قـدمي لـلتخـلف العقلـي يتكـون مـن البـادئــة ال  -a، والعقل
Mentia، لم يعد يستعمل حالياً.

American          اجلـمعـيـــة األمــــريكـيـــة للـطـب الـنفــسـي
Psychiatric

Association (APA)

تـعتبـر اجلـمعيـة األمـريكيـة للـطب النـفسـي من أكبـر املـؤسسـات
املتخصـصة يف هـذا اجملال ومقـرها الـرئيسـي واشنطـن بالـواليات
املتحدة األمـريكية، ويـصدر عنهـا الكثيـر من املراجع والـدراسات
النفسية الهامـة، ويف مقدمتها التقسيم األمـريكي لألمراض النفسية
حتت مـسمي الـدليل اإلحصـائي والـتشخـيصي DSM يف طـبعات

.DSM-IV  صدرت آخرها يف عام 1994 وهي املراجعة الرابعة
Amine                  )أمني )ج:  أمينات
(s)

أهمـية هذه املركبات يف الطب النفسي أنها متثل مجموعة رئيسية من
النـاقالت العـصبيـة  neurotransmitters، ومن نـظريـات تفسـير
األمراض النفسـية ما يُرْجِع أسبابها إلـى نقص مستوى هذه املواد يف

املراكز العصبية. 
amino acid             حمـض أميني
secondary           أمـيـنـــات ثَـــانَـــوِيـــة

amines

tertiay amines             أميـنات ثَالِثية

Amitriptyline (Tryptizol) - tryptizol  :)أميتر بتلني )تربتزول
)دواء مضاد لالكتئاب ثالثي احللقات(.                              

من األدوية املضادة لالكتئاب من مجمـوعة العقاقير ثالثية احللقات
.Tricyclic

Amnesia       نِـسْيَـان، فِقْـدَان الـذَاكِـرَة، نَسَـاوة
يعني هذا املصـطلح فقدان الذاكـرة حيث  -a بادئة لـلنفي، وتوجد
أسـباب وأنـواع عديـدة لفقـدان الذاكـرة نتيـجة حلـاالت عضـوية

ونفسية. 
amnesic                    فـاقـد الـذاكـرة، نَـسَـاوي
amnestic              اضــطــــراب نِـــسْـيَــــانـي
disorder

antegrade amnesia                فقـد الـذاكــرة التقــدمي
)الالحق لإلصابة(

circumscsibed amnsia        فقد الذاكرة  املتحدد
episodic amnesia            )فقد الذاكرة احلَادِثي )اسْتِطْرادِي
hysterical amnesia             فقد الذاكرة الهِسْتِيِري
progressive amnesia            فقد الذاكرة املترقي
retrogade amnesia  )فقد الذاكرة  الرجوعي )السابق لإلصابة

Amniotic                             سَلَـــوي،  أمـنـيـــوتـي
)خاص بالسائل السلوي  ]األمينوتي[  بالرحم(

يـوجـد هــذا السـائل حـول اجلـنني يف رحم األم لـوظيفـة احلمـايـة
والتغـذيـة واإلخــراج، ومن خالل فـحصه يـتم تـشخيـص بعض

احلاالت املرضية.
amniocentesis                بزل السـائل السلوي
amniography                       تصـويـر الـسلـى

Amobarbital   )أموباربيتال )أحد مشتقات البارييتورات اخملدرة
يستخدم هذا الـدواء يف املقابالت النفسية حيث يتم حقن جرعة منه
للتـأثير عـلى حالـة الوعي للمـريض، وتقليل مقـاومته للتعـبير عن

املشاعر واألفكار. 
amobarbital interview       املُقَابَلَة حتت تأثـير أموربيتال

Amok                                          سُعَــار القـتل
)هـياج جنوني مصـحوب باالعتداء علـى اآلخرين أو القتل يحدث

يف بعض اجملتمعات اآلسيوية(.
حـالة مرضية مرتبطـة بالثقافة يف منطقة جـنوب شرق آسيا يقوم فيها
الشخص املصاب مبهاجمـة اآلخرين واالعتداء عليهم وهو يف حالة
إثارة شديدة ويرتكب جرائم قتل حتى يتم التغلب عليه أو ينتحر يف

نهاية هذه النوبة. 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

Amaurosis amobarbital interview
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Amoxapine           )أموكسابني )دواء لالكتئاب رباعي احللقات
من مجموعة األدوية املضادة لالكتئاب رباعية احللقات. 

Amphetamines            األمفـيـتــــامـيـنــــات
يدخل حتت هذه اجملموعـة العقاقير املنبهة، ومـنها ما يتم استخدامه
عالجيــاً لتنـبيه اجلهــازالعصـبي، ويحــدث اعتمـاد وإدمـان لهـذه

العقاقير فتؤدي إلى أعراض تشبه الذهان.  
amphetamine abuse                إدمــان األمفـيتــامني
amphetamine psychosis                   ذُهَـان األمـفيتـامني
amphetamine-          االضطرابات ذات العالقة باألمفيتامني

releted disorders

amphetamine             املـواد ذات العالقـة بـاألمفـيتـامني
releted substances

amphetamine-sulphate                 كبريتـات األمفيتامني
Amusia      عـمه املوسيقـى، عدم القـدرة على أداء املـوسِيَقى

تعتبـر هذه الشكوى من عالمات اضطـراب الوجدان، حيث يشكو
املريض مـرهف احلس من عدم قدرته على تـذوق املوسيقى كسابق

حالته.
Amyotonia         رَخَاَوة عَـضَلِيّة، ونـى عضلي

يدل هذا التعبير عن نقص التوتر العضلي مبا يسبب حالة من ارتخاء
العضالت. 

Amyotrophi                       ضُمُور عَضَلي
يف هذه احلالة يحـدث ضمور مع نقص يف حجم ووظيفة العضالت

نتيجة ألمراض اجلهاز العصبي والعضلي.
Amytal (sodium)             :]أميتال)الصـوديوم(  ]اسم جتاري

(amobarbital)                              )أحد مشتقات الباربتيورات(
Anabolic              بِـنَــــائـي،  ابـتـنــــائـي

يستخـدم هذا الـوصف ملا له عـالقة ببـناء اخلاليـا مثل العضالت،
.Catabolic  )والعكس هدمي )تقويضي

anabolic steroids                 الستيرويـدات االبتنائية
Anabolism              ) ابـتـنـــاء ) لـلخاليـــا
Anaclitic                اسْـتِنَـادِى )انفعــالي(، اتٍّكَــالي

نوع من االكتئاب يحدث يف األطفال. 
anaclictic depression                  االكـتـئـــاب االتكــالـي

Anafranil (clomipramime)         :)افرانيل )كلو ميبرامني أن
)دواء لالكتئاب والوساوس(

يستخدم هذا الدواء لعالج حاالت الوسواس القهرى واالكتئاب. 
Analgesia            )تَـــــــسْــكــــني )األلــــم

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

يتكون التـعبير من الـبادئة ال  -an، واأللـم  algesia وتعني انعدام
األلم عن طريق املـسكنات الـتي تضم مجمـوعة كبيـرة من األدوية
تعمل بآليات مختلفة موضعية أو تؤثر على اجلهاز العصبي فتخفف

من األلم.
analgesic          )ـــــــسَــكّــــن )لـأللَــــم مُ

Anal                  إســتــي، شَـــــــرجِــي
ذكر عالم النفس فـرويد أن مراحل النمو يف الطفـولة تشمل املرحلة
الفـموية، واملـرحلة الشـرجية، واملـرحلة التنـاسلية، ويفـسر بعض

االضطرابات النفسية بحدوث تثبيت يف هذه املرحلة. 
anal personality       )شخـصيــة شــرجيــة )إسـتيــة
anal phas                  )طـــور شـــرجـي )إسـتـي
anal stage              )مـرحلـة شـرجيـة )إسـتيـة
anal zone                     املـنطقـة الشـرجيـة

Analogy              مُمَاَثَلة، مضاهأة
يـستخـدم هذا الـوصف لألشـياء املـتشـابهـة، مثل أزواج اجليـنات

الوراثية املتماثلة.
analogue              مُمَاثل، شَبِيه، مضاهئ

Analysis               تَحْلِـيل
تستخـدم كلمة التحليـل يف علم النفس لتدل علـى التحليل النفسي
الذي وضع أسسه سيجـموند فرويد (1856-1936) ومن بعده جاء
احملللون اجلدد لـتستمر مدرسة التحـليل النفسي يف التفسير والعالج
للحاالت النفسية، وتـستخدم كلمة حتليل مبـعنى  آخر يف اإلحصاء

مثل حتليل التباين.
analyst                )مُحَلّل )نفسي
anlytical psychology          عِلْم النَفْس التَحْلِيِلي
analysis of varience                    حتَلْيِـل التَبَـاُين

Anamnesia          اسْتِـرجَاع الذَاكِـرة، االسْتِعَادَة إلـى الذِهْن
تتكـون الكلـمة مـن مقطع النـفي -An ثم صيغـة نفي أخـرى مبعني
ال -a ثم كلمـة التذكـر  mnesia ويعني ذلك استعـادة الذاكـرة بعد

فقدها.
Anatomy                    تَشْـرِيح، عِلْم التَـشْرِيح

من علـوم الطـب األساسـية الـتي يتم فـيها الـتعرف علـى التـركيب
الدقيق ألعضاء اجلسم يف اإلنسان واحليوانات األخرى. 

Androgen (s)                            األنـدروجـينـات
االشتقـاق مـن صيغـة ذكـورة  -andro، واألنـدروجـينــات هي
هرمونـات الذكورة، ومن الصيغـة تعبير الهوس بـالذكورة ورهاب

الذكور.

ـ

Amok Anamnesia
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androgenic                أندروجـيني، خاص بـالذكورة
andromanid              الهـــوس بـــالـــذكـــور
androphobia      )رُهَـاب الذكـور )اخلوف املـرضي من الـرجال

Anemia            أنـيميـا، فَقْـر الـدم
حـالة حتـدث نتيجـة لنقـص الهيمـوجلوبـني يف الدم ولهـا أعراض
جسديـة مثل اإلجهاد والشحـوب، ونفسية مـثل الهبوط والبطء يف

األداء الذهني. 
Anemophobia          )رُهَاب الَهَواء  )اخلـوف املرضي من الرياح

حالة اخلوف املرضي املصاحب لتعرض لصوت وتأثير الرياح. 
Anesthesia                     تَخْــدِيــر، الـتَخْـــدّر الِحّــسـي

البادئة -an للنفي، واإلحساس  esthesia، والتخدير خطوة تسبق
العمليـات اجلراحـية ويف الـطب النفـسي يتم الـتخديـر قبل العالج

.ECT بالصدمات )التخليج( الكهربائية
Anger                 ــــــــب ــــــــــــضَ غَ

الغضب من االنفعاالت النفـسية السلبية ويكون اسـتجابة ملؤثر مثير
أو امتنـاع الوصـول إلى غـاية لـوجود عـائق، وقد تـكون سـرعة
الغضب من سمات الـشخصية، ويظل املنـظور اإلسالمي للغضب

من أنسب وسائل السيطرة على االنفعال وقت الغضب.
Angiophobia     )رُهَاب اخْتِنَاق )اخلوف املرضي من ضيق التنفس

خوف مرضي مبالغ فيه من اإلصابة بأزمة تنفس. 
Anhedonia                فِقْــدَان االسْتِـمَتــاع، انعــدام الـتلــذذ

هـذه احلالة من عدم القدرة على االستمتاع بأي شيء يف احلياة حتى
األشـياء التـي كانت مـصدراً للـسعادة مـن قبل، وهي عالمـة على

االكتئاب. 
Animal psychology          عِلْم نَفْس الَحَيَوان

أحد فروع علـم النفس التي تهتـم بالنواحـي النفسية والـسلوكية يف
احليوان.

Animism                 رُوِحّيـة، رُوحَانِيّـة، املذهب الـروحاني
أحـد املـصطلحـات التـي استخـدمت يف علـم النفـس للتـعبيـر عن

اجلوانب الروحية، ومنها األنثوي واملذكر. 
anima           األنيمة )املقوم األنثـوي يف شخصية الذكر(، الروح
animus  األنيم )املقوم املذكر يف نفسية األنثى(، )األنيم(، العداوة
Anoia                               خُـوَاء العَقْل،  الُجُنـون، الهَبَل

تسمية قدمية حلالة االضطراب العقلي. 
Anomaly                       شُــــذُوذ، انحـــراف،  تَــشَـــوّه

تعبيـر طبي لـلداللـة علـى التـشوهـات اخللقـية يف أعـضاء اجلـسم
وشكله. 

ـ ـ

ـ ـ

Anomia                     حُبْـسَــة التَـسْـمِيَـة،  فقــد التـسـميـة
يحتوى هذا املصطلح على البادئة  -a  لنفي تذكر األسماء. 

Anorexia                            فِقْــــدَان الــــشَهِـيّـــــة، قَهَـم
مـرض فقدان الـشهية العـصبي a.nervosa من احلـاالت التي يـزيد
حدوثهـا يف الفتيـات من الطبقـات العليا يف مـرحلة املـراهقة، ومن
األعراض املمـيزة لهذه احلـالة رفض الـطعام ونقص الـوزن بصورة
ملحـوظة وانقطاع الطمث، وقد تكون هـذه احلالة مصحوبة بتناول
الـطعام بـصورة قهـرية يف نـوبات مـن النَهَم العـصبي  Bulimia يف

نفس املريضة. 
anorexia nervosa            القَـهَم )فقـد الــشهيـة( الـعصـبي
anorexigenic                          مُفْقِـد للـشَهِيّــة؛ مُقهم

Anorgasmia                          )فقـد اإلرجاز )هـزة اجلماع
يـشكو املـرضى يف هـذه احلالـة بعدم الـشعور بـاللذة أثـناء املمـارسة

اجلنسية. 
Anosognosia                   إنْكَـــار الَـمَـــرض،  عَــمَه العَـــاهَـــة

حالـة حتدث يف بعـض األمراض العصـبية حـني ال يستطـيع املريض
إدراك ومتييـز األعراض العصبية التي يعاني منها خللل يصيب بعض

مراكز اجلهاز العصبي. 
Antabuse (disulfiram)        )أنـتــــابـيــــوز )دايـــسـلفـيــــرام

)دواء ملعاجلة اإلدمان الكحولي(
يـستخـدم هـذا العقـار يف عالج مـدمـني الكحــول، حيث يـسبب
أعراضاً مـزعجة عنـد تناول الكحـول فيحدث ارتبـاط شرطي مينع

الشخص من التعاطي. 
Anthr-                       بــادئـــة معـنــاهــا: اإلنــســان

تـدخل هـذه الـصيغـة يف مـصطلحـات مثل علـم اإلنسـان ورهـاب
اإلنس.

Anthropology                  )عِلْم اإلنـســان )األنثـروبـولــوجيـا
Anthropophobia                ــــــــاب اإلنــــــس رُهَ

)اخلوف املرضي من الناس عموماً(
Anti-                     بـــادئـــة معـنـــاهـــا: ضِــــد، عَكْــس

تدخل هـذه البادئة يف تعبيرات طبية مختلفة مبعنى عكس ما بعدها،
وتوجد أمثلة لذلك.

antianxiety agents                          املواد املضَادّة للقَلَق
مـجمــوعـــة من األدويـــة لعالج حـــاالت القلـق، من أمـثلـتهــا
البنـزوديازبـينات مـثل ديازبـام  Diazepam، ويطلق علـيها أيـضا

.Minor tranquilizers املطــمئنات الصغرى
nticholinergic(s)                  مُضَادّات الفِعْل الكوليني

ـ ـ

ـ ـ
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لهذه اجملموعة من األدويـة تأثير مضاد ملادة الكـولني يشبه تأثير مادة
األتروبـني التي تسبب اتـساع حدقـة العني وجفاف اللعـاب وسرعة
ضـربات القلـب وصعوبـة التبـول، وحتدث هـذه األعراض كـآثار
جانـبية لبعـض األدوية النفـسية من مـضادات االكتئـاب ومضادات

الذهان. 
anticholinergic side                 اآلثـار اجلـانبيـة ملضـادات
effects (of antipsychotics)  )الفعل الكوليني )ألدوية الذهان

Anticipation              تَـرَقّب، اسْـتِبـاق
تــدل الكلمـة علـى شـيء لم يحـدث بعـد لكـنه متـوقع أو منـتظـر
حـدوثه، ومنهـا تعبيـرات ترقب االسـتجابـة أو رد الفعل، واحلزن

املرتقب قبل ان يصبح أمراً واقعاً. 
anticipation response                    اسْتِجَـابـة تَــرَقّبِيـة
anticipatory grief                             حُزْن مُرْتَقَب
anticipatory reaction                  رَد فِعْل مُرْتَقَب

Anticonvulsants                  )مُـضَـادّات االخـتالج )التــشنج
مجمـوعـة األدويـة املضـادة للتـشنجـات الصـرعيـة ومن أمـثلتهـا
الفيـنتــوينـات، وكـاربـامـازبـني، والTالبـروات، وبـاإلضـافـة
الستخـدامها يف حـاالت الصـرع، تستخـدم أيضـا يف عالج بعض

االضطرابات الوجدانية والذهانية. 
Antidepressants                        مُضَادّات االكتئاب

تضم مضادات االكتئاب مجمـوعات مختلفة مثل األدوية التقليدية
ثالثيـة احللقات، واألجـيال اجلـديدة مـن أمثلتهـا التي تعـمل على

.SSRI's مستقبالت السيروتونني
Antihistamines                            مُضَـادّات الهـستــامني

تـستخـدم هذه األدويـة لعالج احلسـاسيـة ولهـا آثار جـانبـية عـلى
وظائف اجلهاز العصبي. 

Antihypertensives              خَافضـات ارتفاع ضَغْط الدم
بعض األدويـة التي تـوصف خلفـض ضغط الـدم املـرتفع لهـا آثـار

نفسية سلبية مثل االكتئاب وضعف القدرة  اجلنسية. 
Antimanic drugs                       األدويــة املُـضَــادّة للهــوس

مجمـوعة األدويـة املهدئـة واملطمئـنة التي تـستخدم لـلسيطـرة على
الهياج واإلثارة يف نوبات الهوس، ومن أمثلتها عقار هالوبريدول.

Antiparkinsonian drugs       األدويـة املُضَـادّة للبـاركـنسـونيـة
بـاإلضافة الستخـدام هذه األدوية لعالج حـالة مرض بـاركنسون،
فإنها توصف مع بعض الـعقاقير املضادة للذهـان ملنع آثارها اجلانبية
مثل أعــراض اجلهـاز جــار الهـرمـي النــاجمــة عن نقـص مـادة

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

الدوبامني. 
Antipsychotics                                 مُـضَادّات الـذُهَان

تـضم مضادات الذهان مـجموعات مختلفة أولهـا األدوية التقليدية
من مجموعة فينوثـيازين وأول دواء منها هو الكلوربرومازين الذي
بـدأ اكتشـاف تأثـيره املضـاد للذهـان يف عام 1954، ويـوجد حـالياً

أجيال جديدة من األدوية غير النمطية Atypical لعالج الذهان. 
Antisocial                  ًمعـادي لـلمُجْـتمع، مـعتل اجـتمــاعيـا

اضـطــراب الـشخـصيــة املـضــاد لـلمـجتـمع والــذي أطلق علـيه
السيـكوبـاتيـة يتميـز بسـلوك االنحـراف واخلروج عـلى القـانون،
ويحـدث بنـسبـة 1-3%، ومتثل حـاالته 75% من نـزالء السـجون،
ويحـدث نتيجـة لعوامل وراثيـة والنشـأة والبيئـة احمليطـة، وليس له

عالج حاسم. 
antisocial personality                     اضـطراب الشخصية

disorder                                     املضادة للمجتمع
Anxiety                        ــــــق ــــــلَ قَ

تعتبر اضطرابات القلق من أكثر احلاالت النفسية انتشاراً حيث تقدر
نسبـة اإلصابـة بني 10-30%، وللقلق عالمـات نفسيـة مثل اخلوف
والتـرقب، وأعراض بدنية يف صـورة اضطراب يف وظائف اجلسم،
ويقع حتت مظلة القلق يف التـصنيفات النفسية احلـديثة مجموعة من

احلاالت املرضية األخرى.  
anxiety disorders                              اضطرابات القلق
anxiety dreams                       أحـالم القلق
anxiety neurosis                                 عُصَــاب القلق
anxiety reaction                            رَدْ فِـعْل القلق
anxiolytics (= antianxiety agents)           مُــزِيـالت القلق

مجموعـة من األدوية تستخدم لعالج القلق أهمهـا البنزوديازبينات
.Benzodiazepines

Anxious           قَلِق، ضَـيق الصَـدْر
هذا املصطلح مشتق من القلق anxiety حيث هو وصف للشخص

املصاب بهذا االضطراب والذي تبدو عليه مظاهره.
anxious behavior                                 سلــــوك قَلِـق
anxious personality                           شَخْـصّيــة قَلِقَــة

APA (American Psychiatric             مختـصر: جمعية الطب
Association)                                    النفسي األمريكية

توجـد معلومـات عن اجلمعيـة األمريكيـة للطب النفـسي يف موضع
آخر.

Apathy                                         خُمُـول،  إعْيَاء ، كَلَل

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ
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حالة من التبلد يف املشاعر مع بطء االستجابة للمؤثرات اخلارجية. 
apathetic                                   خَــــــامِل، فـــــاتِـــــر

Aphasia                                  حَـبْـسَــة، امْـتِـنــاَع الـكَالم
احلَبْـسَة Aphasia هي امـتناع أو حبـس الكالم وهي خلل يف الفهم
والتعبير اللغوى نتيجة إلصابة مراكز الكالم يف اجلهاز العصبي التي

تقع عادة يف نصف كرة املخ األيسر، ويوجد منها عدة أنواع.  
amnestic aphasia                                حُبسَـة نِسْيَانِيّة
auditory aphasia                                 حُبـسَـة سمْعِيّة
functional aphasia                               حُبسَـة وَظِيفِيّة
global aphasia                                    حُبـسَـة شَـامِلَة
motor aphasia                                   حُـبسَــة حَرَكِـيّة
nominal aphasia                                حُـبسَـــة إسْمِيّـة
semantic aphasia                             حُبـسَــة املَـدْلُـول
sensory aphasia                                    حُبسَـة حِسّيّة
Wernicke's aphasia                             رنيكهT حُبـسَـة

Aphonia                     الالصَوْت، حَبْس الصَوْت، فَقْد الصَوْت
يف هـذه احلالـة يحـدث احتبـاس أو فقـد الصـوت نتيـجة ألسـباب

وظيفية نفسية. 
hysterical aphonia                     فَقْد الصَـوْت الهستيري

Apomorphine                 )أبو مورفني )أحد مشتقات املورفني
من مشتقات املورفني التي تسبب القيء. 

Appearance                                                مَــظْهَـــر
تـدل الكلـمة علـى املظهـر اخلارجـي أو الشكـل العام الـذي يعطي
انطبـاعاً من خالل االهتمـام أو إهمال امللبس والهـندام عند فحص

احلالة العقلية.
general appearance                                املَظْهَر العَام

Apperception                                           تَفْهّم، تَبَصّر
يف اختبار تفهم املوضوع، يطلب من املفحوص التعليق على صورة

تقدم له للتعرف على قدرته على فهم وتفسير املواقف.
thematic apperception test            اختبار تَفَهّم الَموْضُوع

Appetite                                                         شَهِيّة
تعتبر الشهيـة لتناول الطعـام ـ وهي الرغبة فيه والـشعور مبذاقه ـ من
مؤشرات الصحة النفسية، ويف بعض احلاالت مثل االكتئاب يؤدي

فقدان الشهية للطعام إلى نقص الوزن وتدهور الصحة العامة 
Applied psychology                          عِلْم النَفَسْ التَطْبِيقي

يهتم هـذا الفـرع من عـلم النفـس باجملـاالت التطـبيقيـة ملعلـومات
وحقائق علم النفس.

Apraxia                     تعذر األداء، ال أدَائيّة، عَجْز عن الفِعْل
يف هذه احلالة ال يستطيع املريض أداء األعمال واحلركات واملهارات
البسيطة التي اعتاد القـيام بها من قبل دون أن يكون السبب يف ذلك
ضعف حـركي أو عدم فـهم ملا يطـلب منه، وحتدث نـتيجة خللل يف

مراكز املخ يف بعض األمراض العصبية.  
constructional apraxia                    تعذر األداء البنائي
ideational apraxia                      تعذر األداء االفتكاري
motor apraxia                               تعذر األداء احلَرَكِي

Aprosexia                                               فُتُور االنتِبَاه
عدم القدرة على االنتباه للمؤثرات اخلارجية. 

Aprosody                              فُتُور الشُـعُور، عَجْز االنفعال
يـعني هذا عدم ظهور االنفعـال املالئم املصاحب للكالم، ويحدث
نتيجـة الضطراب يف الفص األمـامي يف نصف كرة املخ غيـر السائد

)الناحية اليمنى يف الغالب(. 
Aptitude                              ــــــة ــــــاقَ ــيَ ــــــدَاد، لِ ـــتِعْ اسْ

يدل التعبير على مدى االستعداد أو التأهب للقيام مبهمة أو عمل ما
والقدرة على إجنازه.

aptitude test                              اخـتـبــار االسْـتِعْــدَاد
Aqua (aqua-)                     )مَـاء، )بـادئــة معنـاهـا : مـاء

تـدخل هذه الـبادئـة يف بعض املصـطلحات مـثل رُهاب املـاء أو ماء
احلياة.

aquaphobia           )رُهَاب املـاء )اخلوف املـرضي مـن الغرق
aquatic                                                      مَـائي
aqua vita                                            مَــاء الَحيَـاة

Arab                                   ــرَب ــد مـن العَ ـــرَبي،  وَاحِ عَ
للعـرب ثقافـة موحـدة على امتـداد الوطـن العربي وتـربطهـم اللغة

العربية والعادات والتقاليد والدين والتاريخ املشترك. 
Arab culture                                     الثقـافة العربية
Arabian                                                    العَربَي
Arabic                                               اللغَة العَرَبيّة
Arabic world                                      العَالَم العَرَبى

Arachnephobia                                    رُهَاب العنكبوت
اخلوف املرضي من العناكب.

Arbitrary                                عَفَـوي، تَحَكّمِي، اعتباطي
يعني مفهوم الـعفوية مـا هو غيـر منظم أو مخـطط، ومنه احلكم أو

الفصل يف نزاع، ومنه وصف التعريف التحكمي.
arbitrary definition                            تَعْرِيف تَحَكّمي

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ
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Arctic hysteria (Piblokto)       )الهستيريا القُطْبِيَة  )بيبلوكتو
حـالة هـستيريـة حتدث يف اإلسـكيمو، وتـصيب النسـاء يف العادة يف
صورة نوبات تـستمر من ساعـة إلى ساعتني مـن الصراخ والبكاء،
ومتزيق املالبـس، والسقوط علـى اجلليد، وال تتـذكر املريضـة شيئاً
عن النـوبة بعـد أن تفيق، ويعتـقد النـاس هناك أن الـسبب يف ذلك

أرواح شريرة.  
Areflexia           )فقد  املنعكسات، امْتِنَاع االنعِكَاس )العَصَبي

ال حتدث االسـتجابـة املعتـادة عنـد اختـبار االنعـكاسـات العصبـية
وتختفي بسبب خلل يصيب وظائف األعصاب. 

Argument                                      بُـرهْـان، حُجَـة، جَـدَل
تستخدم الكلمة للتعبير عن اجلدل واملناقشات بهدف اإلقناع.

argumentative                                           مُجَـادِل
argumentativeness                                      مُجَادلَة

Aristotle                                                       أرسطو
فيلسـوف يونـاني )384-322 ق.م(، له نظـريات تـتعلق بالـسلوك

اإلنساني. 
Arousal                                                         إيْقَاظ

تدل الكلمة علـى آثار أو إيقاظ استجابة معينـة نتيجة التنبيه إلى حد
معني. 

Artane (Trihexphenidyl)        أرتان )ترايهكسفنديل(: )دواء
مضاد للباركنسونية ـ مضاد ملفعول الكولني(

يوصف هذا الـعقار لعالج اآلثار اجلانبية ملضادات الذهان، وحتدث
إساءة الستخدامه واالعتماد عليه يف بعض احلاالت.  

Asceticism                                                      زُهْـد
يدل الوصف على الزهد أو على شخص ناسك أو متقشف.

ascetic                                                        زَاهِد
Ascorbic acid                                   حـمض األسكوربيك

تعتـبر هذه املادة التي تـقوم بدور Tيتامني C يف الـوقاية من األمراض
.Antioxidant  وتعمل كمضاد لألكسدة

Asendin (Amoxapine)                     :)أسندين )أموكسابني
)دواء لالكتئاب رباعي احللقات(

Asexuality                                                   الجِنْسِيّة
يتكـون التعبير من البادئة  -a للنـفي، واجلنسية، ويعني عدم وجود

دوافع أو ممارسة جنسية. 
As-if personality                            Zكما لو أنX شخـصية

نـوع من اضطـراب صفـات الشـخصيـة يقـوم فيـه املريـض بسـلوك
ظاهري ال يتفق مع اجتاهاته النفسية احلقيقية. 

ـ ـ ـ ـ

ـ

Aspartate                                                                  أسبارتات
من املواد احليوية يف اجلهاز العصبي.

aspartate aminotransferase إنزمي( ناقلة األمني األسبارتية(
Asperger’s disorder                          ZأسبرجرX اضطراب

مت وصف هذا املرض بـواسطة هانـز أسبرجر عـام 1944 وهي حالة
نفسيـة تصيب األطفال تـتميز بالـعزلة ونقص مـهارات االتصال مع
أقـرانهم، وتـدني مهـارات اللغـة واالهتمـامات مبـا يشـبه أعراض

 .Autism الذاتوية أو التوحد
Assault                                               اعْتِـدَاء،  هُجُوم

تدل الكلمة على االعتداء بالهجوم العنيف املفاجىء كما يحدث يف
اجلرائم وحاالت االغتصاب. 

assualtive behavior                 )سُلُوك اعْتدائي )هُجُومي
Assessment                                           فَحْص، تَقْـيِيِم

تدل  الكلمة على فحص أو تقييم احلاالت املرضية سواء عضوية أو
نفسيـة لتحديـد التشخيص وشـدة احلالة واملـآل Prognosis وخطة

العالج.
Assimilation                                                  تَـمْثيل

يدل  املعـنى املباشر للكلـمة على متثيل الطعـام بعد هضمه، واملعنى
اجملازي هو استيعاب األفكار وفهمها جيداً. 

cultural assimilation                             تَمْثيِل ثَقَايف
Association                                  تَرَابُط،  اقْتِرَان، تَدَاعي

تدل الكـلمة أيـضا علـى جمعيـة أو احتاد مـثل اجلمعيـة  األمريـكية
للطـب النفسـي  APA، وتدل يف علـم النفس عـلى التـداعي احلر
لألفكار يف الـتحليل النفسـي، وتقوم قشـرة الترابط يف املخ بـوظيفة

ربط املؤثرات معاً. 
association cortex                                قِشْـرَة التَرَابُط
clang association                        )تَـرَابُط الصَوْت )الرَنّة
free association                                    تَـــدَاعِي حُــر
associative                                               تَـــرَابُــطِـي

Assumption                                        افْتَـراض،  فَرَض
تدل الكلمة على افتراض شيء أو اعتباره أمراً مفروغاً منه. 

Astereognosis    عَمَه التجسيد، فَقَـد القُدْرَة على التَمْييز باللمْس
يتم اختبـار هذه املهارة بـوضع قطعة من العـملة يف يد املـريض وهو
مغمض العينني ويطلب منه أن يستخدم حاسة اللمس للتعرف على

ما يف يده. 
Asthenia                                                وَهْـن، ضَعْف

مت اسـتخدام هذا املصطـلح على نطاق واسع يف فتـرات سابقة حيث

ـ

ـ

ـ

ـ

aquaphobia Assimilation
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يـوجـد يف مـراجع الطـب النفـسي القـدميـة تـعبيـر الـوهـن النفـسي
Psychasthenia، والـوهـن العصـبي Neurasthenia، ولـكنه ال

يظهر يف التصنيفات احلديثة. 
asthenic                                            وَاهِن، ضَعِيف
asthenophobia         )رُهَاب الوَهْن )اخلوف من ضعف البنية

Asylum                                        مَـصَحّة، مَلْجَـأ، مَأوَى
تدل الـكلمة علـى امللجأ اآلمن أو املـأوى، وهي تعبيـر استخدم يف

املاضي ملستشفى اجملانني أو للمصحات العقلية. 
lunatic asylum                      )بيمارستان )مَصَحّة عَقْلِية

Asymbolia                                                   ال رَمْزيّة
تتكـون الكلمـة من صيغـة النفي -a وكلـمة رمـز  Symbol وتدل

على عدم القدرة على فهم الرموز. 
Asymptomatic            بال أعراض، خـالٍ من األعراض املـرضية

يدل التـعبير علـى نفي وجود األعـراض املرضيـة، ويستخـدم طبياً
لـوصف الشـفاء أو غيـاب األعراض املـرضية، وميـكن التعبـير عن

.Symptom - free ذلك باخللو من األعراض
Asyndesis                 )فَقد الترابط، كَالم مُفَكّك )غَير مُتَرابط

يدل التعبير علـى افتقاد عنصر الـترابط بني الكالم ويحدث ذلك يف
حاالت مرضى الفصام.

Atarax (Hydroxyzine)             :)أناراكس )هـيدروكسي زين
دواء مهدىء.

Ataraxy                            سَكِـينـة، هُــدُوء ، سَالَم نفــسي
يدل التعبير على الهدوء والسكينة والسالم النفسي أو غياب مظاهر

القلق والتوتر.
Ataxia                              رَنَح ، تَـرَنّح، تَهَزّع،تَخَـبّط حَرَكِي

يف هذه االضطرابـات العصبية يحـدث فقدان للقدرة علـى التناسق
Coordination يف احلـركة نتـيجة ملـرض يف اخمليخ أو أجـزاء أخرى

من اجلهاز العصبي احلركي واحلسي، وهناك أسباب وأنواع مختلفة
للرَنَح.  

ataxic                                                        ّمُتَرَنَح
alcoholic ataxia                                  رَنَح كحــولـي
cerebellar ataxia                                 رَنَح مـخيـخي

Atenolol (Beta                              أتينـولول )مـضاد مـستقبالت
adrenergic receptor antagonist)        )بـيتــا األدرينــاليـة
 دواء يستخـدم لعالج ارتفاع ضغط الدم، وله تأثير على حاالت القلق

واخملاوف املرضية.
Atephobia                                           رُهَـاب الَخَـرائِب

ـ ـ

ـ ـ

اخلوف املرضي من األطالل والَخرَائِب.
Ativan (lorazepam)   )ان ) لورازيـبام(: )دواء مضاد للقلقTأتي

من األدويـة املـضـادة لـلقلق مـن مجمـوعـة الـبنـزوديـازبـينـات
.Benzodiazepines

Atony                                                          ارْتِخَاء
حالـة ينعـدم فيـها الـتوتـر الطـبيعي يف الـعضالت فيـحدث ارتـخاء

وصعوبة احلركة.  
atonic                                             ارْتِخَـائي، رَخْـو

Atropin (belladona derivatine)    )األتروبني )مشتق البالدونا
دواء له تأثير مضاد لفعل الكـولني، ويؤثر يف وظائف أجهزة اجلسم

مثل اجلهاز العصبي والقلب واجلهاز الهضمي واجلهاز البولي.  
Attachment                                               تَـعَـلُّـق

يـستخـدم هــذا املصـطلح علــى وجه اخلصـوص لـوصف الـتعلق
واالرتبـاط النفسي بـني الطفل ووالديه خـصوصاً األم، ومـا يرتبط

بذلك من اضطرابات وقلق عند انفصاله عنها. 
attachment disorders                       اضطرابات التَعَلّق
attachment theory                                نظرية التَعَلّق

Attack                                        نَوْبَـة، هَجْمَة
يسـتخدم هـذا اللفظ لـوصف نوبـات املرض املـفاجئـة مثل نـوبات

الهلع والنوبات القلبية.
first attack                              النَـوْبَة األولى

Attention                                انْتِـبَاه
يتم اخـتبار القـدرة على االنتـباه أثنـاء الفحص الـنفسي بـاستخدام

أسلوب معني لتحديد أي اضطراب فيه.   
attention focus                                      بُؤْرَة االنتِبَاه
attention span                       مَدَى )دَائِـرَة( االنتباه
attention deficit disorder (ADD)   اضـطراب عجـز االنتـباه

مت وصف هذه احلالة يف موضع سابق.  
attention deficit/                                 /عجـز االنتباه

hyperactivity disorder               اضطراب فرط احلركة
Attitude                                                اتّجَاه، مَفْهُوم

مت تـصميم الكثير من االخـتبارات لقياس االجتاهـات واملفاهيم نحو
موضـوعات مختلفة لالستعـانة بها يف فهم وحتديـد أسلوب التفكير

واملشاعر وتستخدم يف كثير من اجملاالت.  
attitude survey                                 مَسْح االتِجاهَات
negative attitude                                    اتّجاه سَلْبي
positive attitude                                   اتَّجاه إيجابي

ـ

ـ ـ ـ

ـ

ـ
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Atypical                           المنَطَي، غَير قِيَاسِي،  غَيْر نَمَطِي
يدل التعبير عـلى عدم النمطيـة أو االختالف يف الشكل واألسلوب
عن التقليدي املـألوف، وتوجـد مجموعة من األدويـة احلديثة متثل
اجليل اجلديـد من مضـادات الذهـان تستـخدم لعالج االضطـرابات
الذهـانية مثل الفـصام بفاعليـة أكبر وآثار جـانبية أقل تـوصف بأنها

غير منطية.
atypical cycloid psychoses  الذُهَانَات الدَوْرِيـة وغير النَمَطِية
atypical antipsychotics         مضادات الذُهَان غير النَمَطِية

Auditory                                                       سَمْعِي
االشتقاق من البـادئة سمعـي  -audio، ومنها العمه الـسمعي وهو
عـدم التعـرف علـى األصـوات املـسمـوعـة ومتييـزهـا، والهالوس
السمعـية هي سمـاع أصوات واضحـة أو غير واضحـة تتحدث مع

املريض وحتاوره يف حاالت األمراض الذهانية كالفصام.
auditory agnosia                                    عَمَه سَمَعِي
auditory hallucinations                        هَالوِس سَمْعِيّة
auditory nerve                                 العَصَب السَمْعِي

Aura                                              نَذِير )للنوبة(، أورة
عالمات تسبق نـوبات الصرع والتـشنج يف صورة بعض اإلدراكات
احلسـية قبل حـدوث النوبـة قد تكـون مدتهـا ثوان أو حلظـات وقد

تطول، وميكن أن يتهيأ املريض للنوبة فال حتدث بصورة مفاجئة. 
Aurophobia                                           رُهَـاب الفَجْـر

خوف مرضى من  ضوء طلوع الفجر.
Autism                           ذَاتِـويّـة، تَـوَحّـد، اجْتِـرار،  أوتـزم

Kanner هو لـيو كـانر Autism  كـان أول من استخـدم مصطـلح
عام 1943، وتقدر نـسبة حدوث هذه احلـالة بحوالي 2-5 لكل 10
آالف طفل حتت سن 12 سنة، وتبدأ مـظاهرها قبل سن 36 شهراً،
وأهم عالماتها العزلة، وصـعوبة التواصل مع الغير، واالضطراب

السلوكي بالتكرار، وعدم االستجابة للمؤثرات احمليطة. 
autistic                                ذَاتوي، تَـوَحّدِي،  اجْتِرَاري
autistic child                                         طِفْل ذاتوي
autistic thinking                                تَفْكِيـر اجْتِرارِي

Auto -                                             بادئة معناها: ذَاتِي
تـدخل البادئـة يف تعبيـرات لتدل علـى الذاتيـة أو التلقائـية يف بعض
الوظـائف، ويعني التحلـيل النفسي الـذاتي قيام الـشخص بتحليل
سلـوكه، والتمـركز حـول الذات يـدل على التـفكير الـذاتي وعدم
االهتمـام بالعـالم احمليط، والـشبق الذاتي يـتم من الشخـص لنفسه
دون مـصدر خارجي لإلثـارة، والتنومي املغـناطيسي الـذاتي يقوم به

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

الشخص لنفسه.
autoanalysis                               تَحْلِيل نفسي ذَاتي
autocenteric           مُـتَمَـركِـز يف الـذَات، مَـرْكَـزِي الـذَات
autoeroticism     شَبَق ذَاتِي، شَهْوة جِنْسِية بدون إثَارَة خارجية
autohypnosis                      الَـتْـنــوِمي الــذَاتـي
autoimmune                      املنَــاعَــة الــذَاتِيّــة
autoimmune diseases             أمــراض املَنَــاعَــة الــذَاتِيّــة
automatic                                      ـــائِـي آلــي،  تِلْقَ

حتدث بـعض السلوكيات بصورة آليـة تلقائية دون تخطيط مسبق أو
حتكم يف بعض احلاالت النفسية املرضية. 

automatic obedience                         إذْعَــــان آلـي
automatic thoughts                            أفكـار تِلْقَـائِـية
automatic writing                                   كِتَابَـة آليّة
automatism                                    آليّة،  أوتـوماتِيّة

Autonomic                                  )ذَاتِي،  مُسْتَقِل )بِذَاتِه
يـطلق وصف اجلهــاز العصـبي الــذاتي أو الالإرادى لعـدم وجـود
سيطـرة وحتكـم مبـاشـر يف وظـائفــه، ويضم اجلـهاز الـسمبـتاوى
)الـــــــــودي Sympathetic) والـــبـــــــــاراســـمـــبـــتـــــــــاوى
)الـالودي Parasympathetic(، ويقوم بـتنظـيم بعض الـوظائف
احلـيويـة مثل دقـات القلب وضغـط الدم وحـركة املـعدة واألمـعاء

والتنفس والوظائف اجلنسية. 
autonomic nervous system       ،اجلهــاز العـصـبي الــذَاتِي

اجلهاز العصبي املستقل )الالإرادي(
autonomy                                      ذَاتِيّة،  اسْتِقْاللِيّة
autonomy theory               )نَظَـرِية الـذَاتِيّـة )االسْتِقْاللِـيّة
autophilia                                             حُـبّ الذَات

تـتكـون الـكلمــة من مقـطع ذاتـي  auto، واحلب  philia وتعـني
إفراط الشعور باحلب من الشخص لنفسه. 

autophobia        )رُهَـاب الـذَات )اخلـوف املـرضـي من النـفس
Autoscopy                                               تنظير ذَاتِيّة

تدل هذه احلالة النادرة غير النمطية  Atypical على رؤية الشخص
لـهالوس بصـريـة هي صـورته أو صـورة جـزء مـن جسـده يعـرف
بـالشبح Phantom يظهر له فجـأة دون إنذار كما لو كـان ينظر  إلى

مرآة. 
autoscopic psychosis                        ِذُهَان تنظير الذَات
auto-suggestion                                     إيحاء ذَاتِي

اإليحـاء الذاتـي هو وسيلـة يقوم بهـا الفرد مع نفـسه حلل صراع أو

ـ ـ ـ

ـ

attachment theory automatic writing
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تخفيف انفعال أو لتوجيه نفسه ذاتياً نحو هدف ما، وتستخدم هذه
.Hypnosis  الوسيلة أيضا يف التنومي املغناطيسي

Aventyl (Nortriptyline)                  :)نتـيل )نورتـربتلنيTأ
دواء مضاد لالكتئاب.

Average                                         مُعَــدّل، مُـتَــوَسـط
تدل الكلـمة على معـدل أو متوسط شـيء أو كمية أو تقـسيم على
نحـو منـاسب، ومنهـا تعبيـر لوصـف ظاهـرة عاديـة مثل الـذكاء

.Average intelligence العادي
Aversion                     نُفُـور،  إعــراض، بُغض، كـره شـديـد

العالج بالنفور من أنواع العالج السلوكي لتعديل سلوك مرضي أو
اإلقالع عن تصرف غير سوي. 

aversion therapy           )العالج بـالنُفُور )بـالتبغيض
aversive stimulus                         مُـنَــبّه مُــنَفّــــر

Avoidance              ــــــــام ـــب،  إحْـجَ ـــنّ تَـجَ
يـحدث التجنـب بصورة مـرضية يف حـاالت اخلوف املـرضي حيث
يتجه املصاب إلى االبتعاد متاماً عن مصدر اخلوف رغم عدم وجود
مبرر كاف لذلك، ويف حـالة اضطراب الشخـصية االجتنابي ـ مييل
الـشـخص إلـى العـزلــة واالبتعــاد عن اآلخـريـن نظــراً للخجل

واحلساسية الشديدة لالنتقاد. 
avoidance - avoidance conflict   صِـرَاع اإلحْجَـام، اإلحْجَـام
avoidance learning                          التَعَـلّم االجتنـابي
avoidant personality                      اضطراب الشخصية

disorder                                            االجتـنابي
avoidant reaction or responseرَد فِعْل أو استجـابة اجتنابية

Awareness                                  وَعْي
تـدل الكلمـة علـى حـالـة وعـي أو يقظـة وإدراك، والـوصف واع

.Aware

axial                                ــــورِي مِحْ
عـند وضع الـتشـخيص يف تقـارير الـطب النفـسي،  فـإن التقـسيم
األمـريكي لألمـراض النفـسيـة يـوصي بـوضعه بـأسلـوب احملـاور

وعددها خمسة هي: 
احملـور  1:   احلالة املرضية )مثل اضطراب املزاج أو الفصام(.

احملور  2:  اضـطراب يف الـشخصيـة أو تخلف عقلي
مصاحب. 

احملـور  3:   احلالة الطبية العامة )مرض عصبي أو باطني(. 

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

احملور  4:  مـشكالت نفسيـة واجتماعـية )مثل الطالق
واحلوادث(. 

احملور 5:  تقييم وظيفي للحالة من الناحية االجتماعية
واملهنية والنفسية.  

axis / axes                                         مِحْـوَر/ مَحَاوِر
axis cylinder                        مِحْور )العصب( األسطواني

Axiom                                      بَدِيِهيّة،  حَقِيَقة مُسَلّم بها
تدل الكـلمة علـى البديهـيات وهي احلـقائق التـي يسلم بهـا اجلميع

دون جدل.
axiomatic                              بَـدِيِهِي

ـ ـ ـ ـ ـ
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B

Babble (babbling)        )مُنَاغَاه، كَالم بدون مَعْنَى )يف األطفال
بدايـة النطق يف الطفولة املبكرة بـإصدار أصوات ال معنى لها قبل أن

تتطور إلى مفردات ثم جمل.  
Babinski sign                                   ZبابنسكيX عَالمَة

يف اختبارات اجلهاز الـعصبي، يتم فحص القـدم عن طريق اللمس
واالحتكـاك بواسطـة أداة معدنـية، فتكـون االستجابـة هي ثني كل
أصــابع القـدم إلــى أسفل، ويف بـعض احلـاالت املــرضيـة تكـون
االستـجابـة عكـسيـة، حيث يـتجه إصبع القـدم األكبـر إلى أعـلى
وتنفرج بقـية األصابع، فيـدل ذلك على اإلصابـة مبرض عصبي يف

مراكز اجلهاز العصبي الهرمي الذي يقوم بوظيفة احلركة. 
Babyhood                                                  الـرَضَـاع

مرحلة الطفولة املبكرة ومدتها من عام إلى عامني يف املتوسط
                 

Bacillophabia (Bacterophobia)  )رُهَاب الَـجَراثِيـم )البكتيـريا
اخلـوف املـرضـى من اجلـراثـيم أو البـكتيـريـا أو األجسـام الـدقيقـة

عموماً.
Bango / Bhang                                    البـاجنو / الـبا

)من مشتقات القنب( 
ينتـشر اسـتخدام هـذا اخملدر الـذي يحتـوى على أجـزاء من نـبات
احلـشيـ مثل األوراق والـسيقـان اجلـافــة، ويسـتعمل بـأسلـوب
التدخني، واملادة الـفعالة فيه هي مستحضـرات الكنابينول، وسبب

االنتشـار الواسـع له هو رخـص ثمنـه وسهولـة زارعتـه وتداوله. 
Barbiturate (s)                                         الباربتيورات

تـضم هذه اجملموعة من األدوية عدة عقاقـير تستخدم كأدوية مهدئة
ومخدرة ومسكـنة لأللم ومضادة للتشنجـات، وقد بدأ استخدامها
يف الـطب النـفسي عـام 1903. وهذه الـعقاقـير تـسبب االعتـماد،
واملـعاقرة، والـتسمم، وأكثـرها انتـشاراً الفينـوباربيتـون، وقد حل
محلـها يف الـطب النفـسي منـذ عقـد السـتينـات أدوية أخـرى مثل

مشتقات البنزوديازبني. 
Barbital                                                            بــــاربـيـتــــال
Barbiturate-like substances           مـواد تشبه البـاربتيورات
Bargain                                              صَفْقَة ـ مُسَاوَمَة

تـدل الكلمة علـى اتفاق أو مقـايضة، وتـستخدم يف الـطب النفسي
لـوصف مـا يحـدث يف مـرحلـة من مـراحل احلـزن  Griefنـتيجـة
للوفـاة، حيث تـراود الشخـص فكرة أنه إذا لـم يحدث هـذا األمر

سيقدم أعماالً صاحلة مقابل ذلك.

ـ ـ

Barophobia                                         رهَاب الَجَـاذِبية
اخلوف املرضي من اجلذب أو جاذبية األرض.

Barrier                                          حَـائِل، عَـائِق، مَـانِع
تـدل الكلمـة علـى العـوائق التـي قد تـسبب اإلحـباط لـعدم بـلوغ
الهـدف، وتستخـدم يف علم األمراض العـصبية لـوصف منع مرور
بعض املـواد من الدم إلي داخل الدمـاغ عبر الدورة الـدموية، وهي

آلية فيزيولوجية.
blood - brain barrier                  حَـائِل دَمَـوي، دِمَــاغِي

Basal / basic                             قَـــاعِـــدي / أسَـــاسِـي
يـستخـدم هـذا الـوصف لبعـض التـركيبـات الـتشـريحيـة يف املخ،
ووصف لـعملية فـيزيولـوجية، ويف علم الـنفس لوصـف احلاجات
األساسية لإلنسان، أو الثقة األساسية يف مراحل النمو يف الطفولة.

basal ganglia                               العُقَـد القَـاعِـديّـة
basal metabolic rate              مُعَـدَل االستقالب القَـاعـدي
basic need                                    حَــاجَــة أسَـــاسِيــة
basic trust                                         ثِقَـة أسَــاسِيـة

Basophobia                                            رُهَاب الَمَشْي
اخلوف املرضي من املشي أو الوقوف.

Bateson model                                       نُمُوذج باتسون
)نسبة إلى جريجورى باتسون(

هـذا النـموذج ألسلـوب التـربيـة املتنـاقضـة يف الطفـولة حـني تكون
تعليمات األبوين لألبنـاء باالمتناع عن فعل معني، بـينما يتم عملياً
التـشجيع على نفس هذا الفعل املمنـوع،  ويشبه ذلك تقدمي برنامج
خـطأ  إلـى احلاسـوب فيحـدث التشـوي واخللل، ومت تقـدمي هذا

النموذج كنظرية ألسباب اإلصابة مبرض الفصام. 
Batrachophobia                           رُهَـــــاب الــــضَفَـــــادِع

اخلوف املرضي من الضفادع.
Battered child syndrome         مُــتَالزِمــــة الــطِـفْل املُـنْــتَهَـك

حتدث حاالت اإلساءة لألطـفال وإهمالهم بنـسبة تصل إلى %10،
وحتدث لألوالد والبنـات من جميع املستـويات االجتمـاعية، وتتم
بـوسائل الـتعرض لإليـذاء البـدني أو االعتـداء اجلنـسي من جـانب
الكـبار أو اإلهمال، ومن املـضاعفات التـي تترتب على هـذه احلالة

اإلصابة باالضطرابات النفسية. 
Battery of tests                    )بَطَـارِيـة اخْـتِبَـارَات )نَفْـسِيـة

مجمـوعة من االختبارات النفـسية التي يتم تطبـيقها للحصول على
نتيجة تساعد يف تشخيص بعض االضطرابات النفسية.
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Beck Depression Inventory (BDI)     لالكتئاب ZبكX اختبار
يـتكون هـذا االختبـار من 21 مجـموعـة من األسئلـة  لقيـاس شدة
اإلصـابة بـاالكتـئاب. ويـتم االختيـار بني مجـموعـة من العـبارات

توضع درجة لكل منها، ومن أمثلتها: 
ال  أشعر بحزن

اشعر بحزن أو هم
أنا حزين ومهموم طوال الوقت

أنا حزين ومهموم بدرجة مؤملة جداً
حيث حتـصل اإلجابـة األولى عـلى صفـر بينمـا حتصل اإلجـابات
التـالية علـى درجة 1 ثم 2 ثـم  3، ويتم حتديـد طبيعة وشـدة احلالة

تبعاً جملموع الدرجات. 
Behavior                                              سلُوك، تَصَرف

تـضم املوضـوعات الـتي يهتم بهـا الطب النفـسي بالنـسبة للـسلوك
جـوانب متعـددة تبدأ بـدراسة نـظريـات السلـوك، واالضطـرابات
الـسلوكـية، وتعـديل السلـوك، والطـب السلـوكي الـذي يتـضمن

أساليب العالج السلوكي للمشكالت النفسية. 
Behavioral disorder                              اضطراب سُلُوكي
Behavioral medicine                                  طِبّ سُلُوكي
Behaviorism                                          الــسُلُــوكِـيــة
Behavior modification                             تَعْدِيل السُلُوك
Behavior  theory                                    نَظَرِيّـة السُلُوك
Behavior therapy                               العِالجْ الـسُلُــوكي
behaviorism                  الـسُلُوكِـيّة
Belladona                                            الــبالدونــــا

مـستحضر من خالصـة نباتــيـة لها تأثيـر عالجـي ويتم استخـالص
عقـار األتروبني منه. 

Bell curve                                           مُنْحَنَـى النَاقُوس
يـعبر منـحنى النـاقوس عن وجـود غالـبية من احلـاالت يف املنتصف
وحـاالت أقل علـى كل من جـانبـي املنحنـى، وميكـن متثيل نـسبـة
الذكاء يف أفـراد اجملتمع عن طـريق هذا املنـحنى حيث يـوجد معظم
الـناس يف منـطقة الـوسط أعلـى املنحنـى بحاصل ذكـاء (IQ) حول
100، ونسـبة صغيـرة على اجلـانب األيسـر للمنحنـى متثل حاالت

الـتخلف العقلي بدرجـاته، ويف اجلانب اآلخـر نسبة أخـرى صغيرة
من ذوي الذكاء العالي والعباقرة. 

Belonephobia                                         رُهَــاب اإلبَــر
اخلوف املرضي من اإلبر والدبابيس واألشياء املدببة.

Bender Gestalt Test                          اختبار بندر جشطلت

من االختبارات النفسية التي تستخدم للمساعدة يف تشخيص بعض
احلاالت النفسية مثل التخلف العقلي.

Bender Visual                               اختبـار بنـدر جشـطلت
Motor Gestalt Test                          البـصري ، احلركي

Benign                                 حَــمِــيـــــد
الـوصف حميد Benign داللة على حـاالت بسيطة ال متثل خطورة
مقارنـة بالـوصف خبيث  Malignant الـذي يستخـدم لألمراض

الشديدة خصوصاً يف حاالت األورام.
benign senescent forgetfulness   نِسْيَـان الشَيْخُوخَة الَحَمِيد

Benton Visual Retention Test     اختبار بنتون للَتّذكر الَبَصَرِي
من االختـبارات النفـسية التـي تساعـد يف تشخيـص بعض احلاالت

النفسية والعصبية مثل أمراض الدماغ العضوية.
Benzedrine                        :)بنـزدريـن )كبـريتـات األمفـيتـامني
(amphetamine sulphate)         )دواء منبه للجهـاز العصبي(  

Benzene use disorder                  اضطـراب اسْتِعْمَال البنزين
البنـزين من الهـيدروكـربونـات الطيـارة، وهو مـن املواد الـتي تتم
معاقرتها رغم أنـها تستخدم يف األصل ألغراض صنـاعية أو منزلية
مثل البتـرول والورني واللصق ومواد الطالء، ومن آثار استعماله
تغييـر حالة الـوعي وشعور الـنشوة والهالوس وبـطء الكالم، كما

يؤثر على التنفس وضربات القلب ووظائف اجلسم األخرى. 
Benzodiazepine (s)                              البنزوديازبينات

)مركبات مهدئة مضادة للقلق(
Minor تعرف هذه اجملموعة من األدويـة أيضا باملطمئنات الصغرى
tranquilizers وهي األدوية الرئـيسية التي تستخدم لعالج القلق،

Diazepam وتستخدم عنـاصر هذه اجملمـوعة التي تضم الـديازبام
ومشـتقات أخـرى لتـأثيـرها املهـدئ واملنـوم، وكذلـك يف حاالت
التخدير، والتشنجات، وإلرخاء العضالت، وتضم هذه اجملموعة

قائمة من املستحضرات وبعضها تتم معاقرته ويسبب االعتماد. 
Benztropine                 )بنزتروبني )دواء مـضاد للباركنسونية

يتم استخدام هذا العقار مع بعض األدوية املضادة للذهان يف عالج
األمراض العقلية ملنع اآلثار اجلانبية لهذه األدوية. 

Bereavement                                     حِـرْمَـان، فَـجِيعَـة
تدل الكلمـة عادة علـى فقدان شخص بـاملوت واحلالـة التي تعقب
ذلك لـدى من ميـر بهـذه التجـربـة، ومن دراسـة هـذه الظـاهـرة يف
التجـارب واألطفـال فـإنهـا تبـدأ بـاالحتجــاج  Protestثم تنـتهي

.despair باليأس
bereaved                             مَحْرُوم ، مَفْجُوع بِفَقْد عزيز

Battery of tests Benztropine
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Berne, Eric                        )إريك برن )عـالم نفس أمريكي
يعتبر إريك برن (1910-1970) مؤسس أسلوب التحليل السلوكي
Transaction حيث أن عبر الفعل ،Transactional عبر الفعـلي
يعنـي املؤثر الـذي يصدر من شخـص فيحدث استجـابة أو رد فعل
Games مـن شخـص آخــر ووصف يف هــذا الــسيــاق األلعــاب
النفـسيـة، وحـاالت الشـخصيـة الثالثـة: الطفـوليـة، والـراشـدة

واألبوية. 
Bestiality                        جِمَاع الَحَـيَوان، االتصـال الِجْنسِي

باحليوانات، البهيمية 
من حاالت االنحرافـات اجلنسية حـيث حتدث عالقة جنـسية شاذة

بني إنسان وحيوان.
Beta                       بيتا: احلرف الثاني من األبجدية اليونانية

يف تخطيط كهربيـة الدماغ EEG ميكن مالحظـة هذه املوجات التي
تزيد يف الـتتابع وتقل يف الشدة مقـارنة مبوجات ألفـا حيث تزيد عن

12 موجة يف الثانية. 

beta rhythm                         إيـقاع بيتا
beta waves                         موجات بيتا

Bias                                                         ّحتَيَز
تدل الكلمـة على الـتحيز أو االنحـراف أو التحامل، وقـد يتسبب
التحيز يف حتريف نتيجة الدراسات لتعطي دالالت غير صحيحة. 

Biblio-                 بـادئـة معنـاهـا كتـاب، أو الكتـاب املقـدس
تـدخل هذه البادئـة يف مصطلحات مثل الهـوس بالكتب، واخلوف

املرضي من الكتب، والعالج بالقراءة.
bibliomania                                 الهَــوَسَ بـــالكُـتُب
bibliophobia                     ـــــــــــــاب الـــكُـــــتُـــــب رُهَ

اخلوف املرضي من الكتب وكراهيتها
bibliotherapy                ـــــــرَاءة ـــــــالـقِ الـعـالج ب

Bi -                                        َ بادئة معنـاها: إثْنَان، كِال
تدخل هذه البادئة يف بعض املصطلحات لتدل على الثنائية، مثل

وصف اجلانبني معاً يف التشريح والفيزيولوجيا، ووصف ثنائي
اللغة ملن يتحدث لغتني، أو الشخص الذي يعمل باستخدام كلتا
يديه، ووصف ثنائي التوجه اجلنسي الذي ميارس اجلنس مع كال

اجلنسني كأحد أنواع الشذوذ.
bilateral                                             ثنائي اجلانب
bilingual                          ذُو لُغَـتَـني، يـتحـــدث لُغَـتـني
bimanual                             بكلْتا اليَدَين
bisexual                            ثنُـاَئِي التَـوَجه اجلِنْـسي

ـ

ـ ـ

Binet, Alfred          )1911-1856  ألفـريد بيـنيه )عالم فـرنسي
من اشهر أعماله اختبار ستانفورد بينيه لقياس الذكاء.

Stanford Binet Scale                  اخـتبــار ستـانفــورد بيـنيه
من اختبارات الذكاء.

Binge eating                                  نَهْــم الــــطَعَــــــام
هـذه حالة نفسية مرضـية مناقضة لفقدان الـشهية العصبي حيث يتم

التهام كميات كبيرة من الطعام والتقيؤ  بعد ذلك.
binge eating disorder                 اضطــراب نهَم الـطَعَـام

Bio -                                  بَـادِئـة معنـاهـا: حَيَـاة، حَيَـوي
تدخل هذه الـبادئة يف الكلمـات واملصطلحات لتـدل على ما يتعلق

باحلياة أو احليوية.
Biofeedback                               ارجتــــاع بـيــــولــــوجـي

أحد أسـاليب العالج السـلوكي الذي يعـتمد على تـزويد الشخص
مبعلومات عن بعض العمليات احليوية التي تتم داخل اجلسم والتي
ال تخـضع للتحكم اإلرادي حـتى نسـاعده علـى السيطـرة عليها،
وميكن استخـدام بعض األسـاليب واألجهـزة للمسـاعدة يف عالج

بعض حاالت اضطرابات اجلسم الوظيفية بهذا األسلوب.
Biogenic                                          بيـولـوجـي املنـشـأ

يـدل الـوصف علـى األصل الـبيـولـوجـي لبـعض املــواد، ومنهـا
األمينـات احليـويـة الـتي وضع فـرض لتفـسيـر حـاالت االكتئـاب
واالضطرابـات الوجدانية على أسـاس نقص هذه املواد يف الدماغ،
وحتسن احلاالت عندما تتلقى عالجاً باألدوية التي تزيد من مستوى
هـذه املـواد، ومـنهـا الـدوبـامـني  Dopamineوالنـورإبـنفــرين

.Serotonin  والسيروتونني Norepinephrine 

biogenic amine hypothesis         فرضية األمينـات احليوية
Biological                            بيـولـوجي،  حَيَـوي،  أحْيَـائي

يدخـل هذا الوصف يف تعـبيرات ومصـطلحات مثل الـطب النفسي
البيولوجي ووصف اإليقاع البيولوجي للوظائف احليوية، والعالج

البيولوجي باستخدام مواد تؤثر يف احلالة البيولوجية.
biological  psychiatry             الـطِبّ النفـسي البَـيُولُـوجِي
biological rhythm                         اإليقَـاع البيـولـوجي
biological therapy                       العِالج الـبيــولـــوجي

Biology                                    عِلْم احلـياة، األحْـيَاء
Biopsychosocial model النُمـوذَج البيولـوجي النفسـي االجْتِمَاعي

يعني هـذا النمـوذج أن تؤخـذ يف االعتبـار اجلوانـب البيـولوجـية
واالجتمـاعيـة والنفـسيـة عنـد دراسـة أسبـاب ومظـاهـر وعالج

االضطرابات النفسية. 

Bereavement Biological
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Biostatistics             اإلحْـــصَــــــاء الَحَــيـــــوِي
تهتم اإلحصـائيات احليوية بـوصف وتنسيق وتفسيـر احلقائق نفسية

والعصبية مثل أمراض الدماغ العضوية.
Biperdin                               بــايبــردين

دواء مضاد للكولني.
Bipolar disorder (s)                          اضـطراب ذو اجتاهني

هذا النـوع من االضطرابات مت وصفه بأن له اجتـاهني لوجود حالتني
متناقضتني يف نفس املريض، حيـث ميكن أن يصاب بنوبات اكتئاب
تنخفض فيهـا احلالة املـزاجية والنشـاط والتفكير، أو نـوبات أخرى
من االنشـراح وزيادة الـنشاط وسـرعة األفكـار، والنوع األول من
هـذه االضطـرابـات الـتي تقع حتـت مجمـوعـة اضطـرابـات املـزاج
Mood disorders  يحـدث فيه االكتئاب بصورة متكررة، بينما يف

النوع الثاني يتكرر كل من االكتئاب والهوس. 
bipolar I disorder              (1) االضطراب ذو االجتاهني
bioplar II disorder               (2) االضطـراب ذو االجتاهني

Birth                                    واِلدَة، مٍيالد
تـدخل هـذه الـكلمـة يف تعـبيـرات مثل صـرخـة امليالد، وتـرتـيب
الشخص بني إخـوانه حسب مولـده، ومعدالت املواليـد التي تعتبر
من مؤشـرات زيادة السكان، وإصـابة أو صدمة الـوالدة التي يفسر

بها التحليليون حدوث القلق. 
birth cry                           صَرْخَة الواِلدَة
birth order                                   تَـرْتِيب امليالد
birth rate                          مُعَدّل املواليد
birth trauma                 إصَـابـة والديـة

Bisexuality               ثُـنَائيـة الِجْنس
يصف هـذا املصطلح نوعـاً من املمارسة اجلـنسية السـوية مع اجلنس

اآلخر، وغير السوية مع نفس اجلنس بالنسبة لشخص واحد.
bisexual libido            طَـاقـة حُـبّ اجلنِـسَني

Bleuler, Eugen                                  بلــويلــر،  يـــوجني
طـبيب عقلي سـويسـري (1857-1939)  ـ  أول من استـحدث لفظ
Schizophrenia  تسميـة ملرض الفصام عـام 1911، عندما وضع

XبلـويلرZ تسمية الفصـام Schizophrenia كبديل للمصطلح الذي
استخـدمه كـريـبلني مـن قبل وهـو الـعته اخلَـرَف  املـبكـر
 Dementia praecox كـان املعنـى املباشـر هو انفـصال أو انقـسام

 Split  للعقل Mind، وهـو مــا ظل محل لبـس حتـى اآلن حيث

يعتقد البعض وجود أكثر من شخصية وهذا غير صحيح.
Blindness                                   عَمَـى

يكـون بعض حاالت فقـدان الرؤيـة ألسباب نفـسية، وحتـدث هذه
احلاالت يف التحور الهستيـري وتكون مؤقتة يستعـيد بعدها املريض

القدرة على اإلبصار.
hysterical blindness               عَمَى هستيري
psychogenic blindness            عَـمَى نفـسي املنـشأ

Blocking                                         تَوَقّف، صَدّ،  إعَاقة
يـعلن التـوقف املفـاج يف الـتفكيـر من أعـراض مـرض الفصـام،
ويحـدث لفتـرة قصيـرة ال تزيـد علـى ثوان أو دقـائق يبـدأ بعـدها

املريض يف التفكير مبوضوع جديد.
thought blocking                 تَـوَقّف التفكـير

Blood                             دَم
تـدخل كلمة الـدم يف بعض التعبيـرات النفسيـة مثل األوصاف التي
تـدل على الـطباع أو القـرابة، وكـذلك وصف فيزيـولوجيـة اجلهاز
العصبي للدورة الدموية للمخ واحلاجز الذي مينع مرور بعض املواد

blood - brain barrier               احلَائِل الدَمَوِي الدِمَاغي
blooded          أصِــيل، ذو دم مـن نــــوع معـني
blood relative                )قريب )قـرابة الـدم أو العصب
bloody                                             دَمَوِي، ال يرحم

Blue                                        أزْرَق،كَئِـيب
يـدل هذا املصطلح على نوع بسـيط من االكتئاب، ومن أمثلته حالة

.Postpartum blue  اكتئاب بسيطة حتدث بعد الوالدة
blue devils                               حُزْن، كَآبَة

Body                       جِــسْـم
من التعبيرات التـي تدخل فيها هذه الكلمة بنية اجلسم التي وضعت
نظـريات لـعالقتها بـالنفس، وصـورة اجلسم، واضطـرابات تـشوه

اجلسم.
body build                          بِنْيَـة اجلـسم
body dysmorphic disorder      اضـطراب تَشَـوّه اجلسم
body image                          صُـورَة اجلـسم

Bond                                 رَابِـــط
تدل الكلمة على الصلة أو الرابط مبفهومها املادي واملعنوي.

Bonding                                ارتـبـــاط
Borderline                       يحَـدّ ،  حَـد

تـدل الكلمة على الـوقوع على اخلط الفـاصل بني السواء واملرض،
كما يف تعـبيرات الذكاء احلـدي، والشخصية احلـدية هي أحد أنواع
اضطـرابات الشخصية الذي يتميز بالتوتر والسلوك العدواني وعدم

االستقرار.

biological  psychiatry Body
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borderline intelligence                           ذكــاء حَــدّي
borderline personality                    اضطراب الشخصية

disorder                                                احلــدي
Boredom                                               مَـلَل، سَــــأم

تـدل الـكلمـة علـى امللل والـتبــرم، واالشتقــاق من ممل Bore أو
مزعج ثقيل الظل.

boring                ُـــــــل
Boundary            ّحَـــاجِـــز، حَــــد

تـدل الكلمـة على احلـدود، وتستخـدم يف الطب النفـسي للوصف
املعنوي حلدود األنا وهـي اإلدراك ألبعاد النفس وإمكانات العقل،

ويحدث اضطراب يف هذه احلدود مع األمراض الذهانية.
ego boundaries                         حُدُود األنا

Brady                            بَـطِيء، ثَقِيل، بَلِيد
تـدخل هــذه الكلمـة يف تـعبيـرات بطء احلـركـة يف حـاالت الـشلل

الرعا، واملصطلح القدمي الذي يدل على التبلد.
bradykinesia               بـطء احلركة
bradyphrenia                         )بطء الفهم )بالدة الذهن

Brain               ُدِمَـاغ، م
الدماغ هو اجلزء العلوي من اجلهاز العصبي الذي يتكون من نصفي
كـرة املخ و اخمليخ وجـذع الـدمـاغ والنخـاع الشــوكي واألعصـاب
الطـرفية، ووحدة تركيب الدماغ هي اخلاليا العصبية )العصبونات(
Neurons التـي تقوم كل مجموعة منها بوظيفة محددة، ويزن املخ

حوالي 2% مـن وزن اجلسم، لكنه يـتلقي 15% من الدورة الـدموية
ويقع داخل اجلمجمة التي توفر له حماية خاصة.

brain atrophy                       ضُمُور الدماغ
brain damage                             تضرر )تلف( دماغي
brain tumor                  وَرَم دمــاغي
brain washing                            غَـسِيل امل

Breakdown                                 انْهِيار ، خَلَل، إخفاق
يستخدم هـذا املصطلح للتـعبير عن رد الفعل لـلصدمات الـنفسية،
ويصـف األعراض النفـسية واجلـسديـة التي تـترتب علـى التعرض

للضغوط املفاجئة.
nervous breakdown                     انْهِيَار عَصَبي

Brief                                     مُـوجَـز،  مُخْـتَصــر،  وَجِيـز
االضطرابات النفـسية اخملتصرة التي حتدث ملدة وجيزة حدها األدنى
يوم واحـد وحدهـا األقصـى شهر واحـد، وتشبه أعـراضه املرض
العقلي مثل الفصام، ويكـون يف العادة استجابـة للتعرض لضغوط

نفسية خارجية شديدة.
brief psychiatric                          اختبار املعُدّل النفسي

rating scale                                          اخملُـتَصر
brief psychotherapy          الـعِالج الــنفـــسـي اخملْـتَــصَــــر
brief psychotic disorder            اضطـراب ذُهَـانـي وَجِيـز
brief therapy                          )عِالج مُـوجَـز )مخـتصـر

Briquet, Paul   )1881-1796 بريـكيه  )طبـيب عقلـي فرنـسي
وصف هذا الطـبيب حالـة مرضـية تصـيب السيـدات بصفة خـاصة
وتكثر فـيها الشكـوى من أعراض جسـدية وآالم متفـرقة يف اجلسم
وأطـلق عليهـا Xمتالزمـة بـريـكيهZ وذلك عـام 1899، ولكن هـذه
احلالـة تدخل حاليـاً يف التصنيفات احلـديثة حتت مسمـى اضطرابات

.Somatization التجسيد
Briquet syndrome                             مُتَالزِمة بريكيه

Broca, Paul            )1880-1824 بروكـا، بول  )طبيـب فرنسي
وصف بروكا حالة احلُبسة أو امتناع الكالم التي حتدث نتيجة ملرض
يصيب املنـطقة 44  (Area 44) يف الفص األمامي   Frontal، التي

تقوم بوظيفة الكالم.
Broca's aphasia                       حُـبسـة بـروكـا
Broca's area of speech     بـاحـة بـروكـا للكالم

Bromide             )بــروميـد )مـستـحضـرات مهـدئـة
Bromazepam     )برومازيبام )أحد مشتقات البنزوديازبني املهدئة
Bromocreptine (Parlodel)          :)بـرومـوكـربـتني )بـارلـودل

)دواء مضاد للبروالكتني( 
Bruxism (tooth grinding)   )أسْنَان )طَحْـن األسنان أثنـاء النوم

تعتبر حـالة طحن األسنـان أثناء الـنوم من االضطـرابات املصـاحبة
للنوم، وحتدث يف نسبة 5-10% من الناس وتؤدي إلى مشكالت يف

األسنان، وال يشعر بها الشخص نفسه بل يالحظها احمليطون به.
B type (of personality)              )للشخصية( ZبX النمَط

من أمنـاط الشخصـية منط XأType A  Z الـذي يتميـز بالتـوتر وامليل
إلـى املنــافسـة، والـتسـرع يف أداء األعمـال، والـرغبـة يف اإلجنـاز
والتفوق، وهذا النمـط يزيد احتماالت التعـرض لإلصابة بأمراض
ًفهو على العكس من ذلك متاما Type B ZبXالقلب، أما النـمط
حيـث مييل إلـى الهـدوء والبـطء والتكـاسل، ورغـم ذلك ال يقل

حتقيقه لإلجناز كثيراً عن النمط اآلخر. 
Buggery                                 اللُوَاط، جِمَاع الذُكُور

.Homosexuality يوجد شرح لهذه احلالة حتت مصطلح
Burned-out phenomenon                      )ظَـاهِرَة )مُتَالزِمَة

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

body build Bromazepam
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(syndrome)                                             االحْتَراق
حتدث هـذه احلالة لألشخـاص الذين يقومـون بأعمال روتـينية مملة
حيث يـصل بهم األمـر إلـى فقـدان احلمــاس والتثـاقـل يف العمل

وضعف اإلنتاجية واإلجناز وعدم القدرة على االبتكار.
Buspirone (Buspar)  )بوسبيرون )بـوسبار(: )دواء مضاد للقلق
Butabarbital (Butisol)               :)بيوتاباربيتال )بيوتيسول

)أحد مشتقات الباربتيورات(
Buterophenones           :)بيوتيروفينونات )مثال: هالوبريدول

(e.g. haloperidol)                        )دواء مضاد للذهان(

Bromocreptine Buterophenones
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C

CA  (chronological age)               )مختصر  )العمر الزمني
العـمر الـزمني هـو عدد سـنوات عـمر اإلنـسان، ويـستخـدم هذا
املصطلح للـمقارنة بـالعمر العقلي Mental age يف حتـديد حاصل

الذكاء، واملعادلة التي يتم بها حتديد حاصل الذكاء  (IQ) هي: 
                                             العمـر العقلـي

                  100  X        العـمــر الـزمني     =  IQ حاصـل  الذكـاء
  

Cabala                    مَذْهَب سِرّي، فَلسَفَة دينية، مُعْتَقَد صويف
يـسمى هذا املـذهب XالقبالنيةZ وميـيل أنصاره من أهل الـكتاب إلى

تفسير الكتاب املقدس تفسيراً صوفياً. 
Caffeine                                            كافيني

من املـواد املنـبهة الـتي تسـتخدم علـى نطـاق واسع حيث تـوجد يف
الشـاي والقهـوة، باإلضـافة إلـى بعض أنـواع الطعـام واألدوية،
ويقـدر نسبـة من يتنـاولون الـكافيـني يوميـاً مبا يقـرب من  80% من
سكـان الواليات املتحـدة، حيث يصل معدل اسـتهالك الفرد البالغ

200 مجم يـومياً، وملـادة الكافـيني آثار هـامة علـى اجلهاز الـعصبي، ومن

احلاالت املـرضية املـتعلقة بـالكافـيني املعاقـرة واالعتمـاد وأعراض
االنسحاب والتسمم باجلرعات الزائدة منه.

caffeine - related disorders  االضطرابات املُتَعَلقّة بالكافيني
Calcium channel inhibitors          مثبطات قنوات الكالسيوم
Call                                               نِدَاء ، صِيَاح، دَعْوَة

تدل الكلمة عـلى توجية نداء أو دعوة، ويستخدم تعبير نداء لطلب
العون يف وصف مغـزى لبعض مقتـرحات املرضـى واألصحاء مثل
الذين يقومـون مبحاولة انتحـارية غير خـطرة ، كما يـستخدم نفس

التعبير،  Call،  يف الدعوة لتقدمي أوراق علمية يف املؤمترات.
call for help                                    نداء لطلب العون

Calm                                                   سَاكِن، هَادِىء
تـدل الكلمـة على حـال الهدوء والـسكون كـوصف للمظهـر العام

للشخص خصوصاً استخدام األدوية املهدئة.
calmness                                           سُكُون،  هُدُوء

c AMP                                              مختصر:  أحادي
(cyclic adenosine                 فوسـفات األديـنوزيـن احللقي

monophosphate)                                         
مـادة حيـويـة تـدخل يف التفـاعالت الـداخليـة للقيـام بـالـوظـائف

الفيزيولوجية. 
Canalization                                            تَقْنِني، تَقِنِية

االشتقـاق مـن من قنـاة Canal، وتقنني األمـر أي وضعه يف نظـام
محدد أو قنوات.

Cancer                                                        سَرَطَـان
تشمل اجلـوانب النفـسية يف مـرض السـرطان الـتي يهتم بهـا الطب
النفسي  املشكالت النفسيـة التي يعاني منها املريض وأسرته نتيجة
للمـرض، وعالج األلم واالكـتئاب والـضغوط املـصاحبـة ملراحل

املرض. 
cancer patient                                  مَرِيض السَرَطان
cancer phobia                                  رُهاب  السَرَطان
cancer - related problems      املشكالت املتعلقة بالسرطان
Cannabis                                         القِنّب  ،احلَشِي

يعبر هذا املصطلح عن نـبات احلشيCannabis  الذي حتتوي كل
اجــزائه علــى مــواد مــؤثــرة عقـليــاً تـسـمي كــانــابـينــويــدات
Cannabinoids أهمها مادة  THE ولهـا تأثير مهـدئ معروف منذ

القدم، وتـشير اإلحـصائيـات األمريكيـة إلى أن ثلث الـسكان لهم
جتـربـة مع احلـشيـ ملـرة واحـدة علـى األقـل ويتعـاطــاه 5% من
األمـريـكيني )عـام 1991( ويـسبـب استخـدامـه االعتمــاد وبعض

األعراض النفسية كالقلق والذهان أو التسمم.
cannabis indica                                   القِنّب الهندي
cannabis sativa                                  نبَات احلشيشة
cannabis - induced anxiety        القلق الناجم عن احلشي
cannabis- induced                  االضطراب الذهاني الناجم
psychotic disorder                             عن احلشي

cannabis-related disorders  االضطرابات املتعلقة باحلشي
cannabinoids            )الكانابينويدات )مادة القنب الفعالة

Capacity                                    سَعَة، اسْتِطَاعَة،  مَقْدِرة
تدل الكـلمة علـى السـعة مبعنـاها احلـريف، وتدل علـى االستطـاعة

والقدرة بالنسبة لألمور النفسية واملعنوية.
Capgras syndrome   )مُتَالزِمة كابجراس )أعراض تبديل الهوية

مت وصف هـذه احلالة املـرضية بـواسطة كـابجراس سـنة 1923 وهو
طـبيب نفسي فـرنسي، وهي من احلـاالت النفسيـة نادرة احلدوث،
وفيهـا يكون لدى املريض اعتقاد وهـمي بأن أحد املقربني جداً منه،
مثل األم أو األب، قد تبدل وحل مكانه شخص آخر يقوم بدوره.

Captivation                                      أسْر اللُب، اخْتِالب
االشتقاق من األسـر  Captive،واملفهوم املعنوي هو أسر االهتمام
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واالنتباه.
Carbamate                                                كاربامات

Meprobamate مجموعة من األدوية املهدئة منها دواء مبروبامات
كانت تستخدم لعالج القلق، وكمنوم وباسط للعضالت، وتسبب

االعتماد. 
Carbamazepine (Tegretol)           :)كاربامازيبني )جتريتول

)دواء لعالج التشنجات(
ويستخدم أيضـا على نطاق واسع يف عالج بعض اضطرابات املزاج

واحلاالت النفسية والعصبية.
Carbinols                                  كاربينوالت

مواد مهدئة ومنومة.
Carbon dioxide (CO2)                      ثانى أكسيد الكربون

استـخدم أسلـوب العالج بـاستـنشـاق غاز ثـاني أكـسيـد الكـربون
للحاالت النفسية بداية من عام 1929، وال يستخدم حالياً. 

carbon dioxide inhalation   استنشاق ثاني أكسيد الكربون
carbon dioxide therapy        العالج بثاني أكـسيد الكربون

Carbon monoxide poisoning      التسمم بأول أكسيد الكربون
يوجـد هذا الغـاز الذي يعـرف مختـصر اً CO يف عـادم السـيارات
ونوا االحـتراق وملـوثات الهـواء، كمـا يسـتنشقـة املدخـنون مع
السجـائر، ويؤدي التسمم به إلى أعراض اضطراب وظائف اجلهاز

العصبي التي تنتهي بالغيبوبة والوفاة.
Cardiac                                       قَلْبـي،  يتعلق بـالقَلْب

تؤثـر بعض أعـراض القلق والتـوتر علـى وظائف الـقلب، وتؤدي
سرعة ضربات القلب وتغير ضغط الدم إلى االعتقاد بوجود مرض

عضوي بالقلب يف حاالت القلق.
cardiac neurosis                                  عُصَاب القلب

Cardiovascular symptoms                 أعراض قلبية وعائية
Case                                                     حـالـة

تدل الـكلمة عـادة على احلـاالت املرضـية، ومنهـا تعبيـرات تاريخ
احلالة، وسجل احلاالت، ودراسة احلالة.

case history                                 احلَالَة تَارِي
case  registers                             سِجالّت احلاالت
case study                                  دِرَاسَة احلاَلة

Castration                                 خِصَاء
استخـدم فـرويـد هـذه املـصطلحـات يف تفـسيـر أسبـاب األمـراض
الـنفسيـة، حيث وضع اخلـوف من العقـاب باخلـصاء عـند الـذكور
كـسبب للقلـق ، واخلصاء مـوجود فعالً يف اإلنـاث حيث ال يـوجد

قضيب لألنثى.
castration anxiety                   قَلَق اخلِصَـاء
castration complex                    عُقْدَة اخلِصَاء

Catabolic                                   تقويضي
.Anabolic  والعكس هو مصطلح:  ابتنائي

CAT (Children Apperception Test)        مختصر:   اختبار
الفهـم لألطفــــال

يستخدم هذا االختبار النفـسي اإلسقاطي يف األطفال، وهو املقابل
لالختبار املعروف اختصاراً  TAT يف الراشدين.

Catalepsy                                              جُمُود،  تَجَمّد
اتخـاذ وضع معني والتجمـد لفترة زمنـية دون تغييـر له، واألسباب

نفسية وليست عضوية.
Catalyst                                                حَفّـاز، وَسِيط

يستخـدم هذا التعـبير عـادة يف الكيميـاء ليدل علـى الوسـيط الذي
اليـدخل يف التفـاعل ولكنه يحفـز على إمتـامه، ويستخـدم التعـبير

مجازاً ملن يقوم بدور الوسيط.
Cataplexy                                         أخْذَة، جُمْدَة، بَغْتَة

يحـدث يف هذه احلـالة فقـدان مفاجـ ومؤقـت يف توتـر العضالت
يؤدي إلـى ارتخـاء وانهـيار يف وظـائف اجلهـاز العضلـي، وحتدث

احلالة نتيجة النفعاالت نفسية.
Catapress (Clonidine)     كاتابرس )كلونيدين(: )دواء مخفض

لضغط الدم وعالج لإلدمان(
Catastrophe                                  كَارِثَة

تدل الكلمـة على الكوارث بصفـة عامة سواء الـطبيعية أو من صنع
اإلنـسان، ورد الفعل الـذي يقوم بـه الشخص إزاء الكـوارث سواء
كـانت حقيقيـة أو تصور هـو ذلك كما يحـدث يف كبار السـن نتيجة

ملوقف بسيط.
catastrophic experience                          خِبْرة كَارِثيّة
catastrophic reaction                         رَد فِعل الكاَرثة

Catatonia                                   جامود،  تَخَشّب، جُمُود
يدل هذا املصطلح على وجود أعراض حركية غريبة نتيجة ألسباب
نفسيـة، ومن حاالت اجلـامود اتخـاذ أوضاع معينـة واالستمرار يف

ذلك، ويحدث ذلك يف بعض أنواع الفصام.
catatonic disorder                           اضطراب جامودي
catatonic schizophrenia                       فِصَام جامودي
catatonic stupor                      ذُهُول )غشية(  جامودي

Cat - cry syndram (cri- du- chat)        الِقَطط مُتَالزَمة صُرَا

Captivation Catatonia
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،O حالـة مرضيـة حتدث يف األطفـال نتيجـة خللل يف كرومـوسوم
ويكون هنـاك بعض التـشوهـات يف اجلمجمـة وخصائـص مميزة يف
املالمح بـاإلضافـة إلى صـوت يشـبه مواء القـطط يختـفي مع زيادة

العمر.
Catecholamines                                      الكـاتـيكـوالمـينـات

(e.g dopamine,                                 مثال: دوبامني(
Epinephine, norepinephrine)      )وإبينفرين ونورإبينفرين

لهـذه املواد أهميـة خاصة كـموصالت يف اجلهاز العـصبي، وترتبط
مستويات هذه املواد ببعض االضطرابات النفسية.

Category                                          بَاب، طاَئِفة، قِسْم
منها تقسيم األشـياء الكبيرة إلى أقسام أصغر، مثل قوائم مسميات

األمراض، وقوائم األدوية لوضع كل مجموعة متشابهة معاً.
categorical                                    تَبْوِيبي،  تَقْسِيمي

Catharsis                           تَنْفِيس
يعني هـذا املصطلح التعبير عن االنفعاالت والعواطف واألفكار يف
جلـســات العـالج النفــسي، ممـا يـؤدي إلــى شعـور بــاالرتيـاح

للمريض.
Causal                                                          سبَبَي

يهتـم الطب بـالبحـث عن األسبـاب والعـوامل املـسبـبة لـألمراض
لوضع أسلوب الوقـاية والعالج، ويتم الربـط بني املسبب واملرض
إذا وجـد أن هنـاك عالقة ثـابتـة يحدث فـيها املـرض كلمـا تعرض
الـشخـص للمـسبـب، وامليكـروبـات تـسبـب احلمـى مـثالً بيـنمـا

الضغوط النفسية تسبب املرض النفسي.
causal relationship                                عِالقة سَبَبِية
causality                                                    سَبَبِية
causation                                         تَسَبّـب، تَعْلِيل
causative factor                                   عَامِل مُسَبَب

Censor                                                          رَقِيب
تعني الـرقابـة يف علم الـنفس وجـود حاجـز بني محـتويـات العقل
الــواعي والعـقل البــاطن يحـول دون خــروج محتـويــات العقل

الباطن.
censorship                                                  رِقَابَة
dream censorship                                رَقَابَة األحالم

Central                                                        مَرْكَزِي
يستخدم هـذا املصطلح يف وصف اجلهاز العصـبي الذي يتكون من

املخ واحلبل الشوكي.
central nervous system               اجلهاز العصبي املركزي

centrifugal                              )طَارِد، نابذ )من املركز
centripetal                            )جَاذِب، جابذ )إلى املركز

Cephalic                                      رأسي،  يتعلق بالرأس
مصـطلح لـوصف اجتـاه الـرأس وعكـسه Caudal لـوصف اجتـاه

الذيل.
cephagia                                     صداع،  ألْم بالرَأس
cephalo - caudal axis                  احملور الرَأسِي ـ الذَيْلِي

Cerea flexibilitas                           رَخَاوة )مرونة( شَمْعِية
تعتبر هـذه احلالة من عالمات االضطـراب احلركي اجلامودي حيث
أن املـرونة الـشمعيـة تعني أن يتخـذ جسم املـريض أوضـاعاً معـينة
ويبقـى ملدة علـى هذا احلـال، وعندمـا يتم حتـريك األطراف فـإنها

تكون يف مرونة مادة الشمع.
Cerebellum              املُخِي

يقع اخمليخ يف اجلـزء اخللفي األسفل من جتـويف اجلمجمـة، ويقوم
بوظيفة تنسيق احلركات اإلرادية، وحفظ توتر العضالت.

cerebellar ataxia                          رَنَح )تَرَنّح( مُخِيخي
cerebellar tumor                                  وَرَم مُخِيخي

Cerebro-                      مُخّي ـ بادئة معناها: مُخّي،  دِمَاغِي
يتكون املـخ من نصفي الكرة األيسـر واألمين، واجلزء اخلارجي منه
به تالفيف تـزيد من مسـاحة السطح الـذي ميثل اتساع القـشرة اخملية

التي حتتوي على اخلاليا العصبية التي تقوم بالوظائف العقلية.
cerebral blood flow                           جرَيَان الدم بامل
cerebral cortex                          القِشْرة الُمُخيّة
cerebrospinal fluid                     السَائِل اخملّي الشَوْكِي
cerbrovascular disease                  املرض اخملي الوعائي
cerebrum                                                     ّامل

Certificate                                    شَهَادَة
تـدل الكلمة على الشهادات الدراسية، وشهادات التميز واخلبرة يف

مجال ما، وكذلك الشهادات املرضية بوصف احلاالت. 
Certification                                  شَهَادَة،  إحاَلة للعِالَج
Ceruloplasmin      )سريولوبالزمني )بروتني حامل للنحاس بالدم

يتـسبـب نقص هـذه املـادة يف حـالـة مـرضيـة هي مـرض ويـلسـون
Wilson's disease الـــذي يحـــدث نـتـيجــــة خلل اســتقالبـي

Metabolic ويـتسبب يف أعـراض عصبيـة ونفسيـة وخلل وظائف

الكبد.
Chance                                                         صُدْفَة

تدخل الكلمة يف تعبيرات مثل فعل الصدفة كتفسير حلدث ما، ويف

catatonic disorder Certificate
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اإلحصاء يستخدم تباين الصدفة.
chance action                           فِعْل الصُدْفَة
chance variation                                  تَبَايُن الصُدْفة

Change                                                   تبَدَل ، تَغَيّر
يـستخدم تعبير تغيـر اجلنس لوصف الرغبة يف حتـول الذكر إلى أنثى
أو العـكس، ويدل تعـبير التغـير االجتمـاعي على اخـتالف اخللفية

االجتماعية وتأثير ذلك على النواحي النفسية.
change of sex                                       تَغْيَير اجلِنْس
social change                                     تَغَير اجتماعي

Character                                 طَابِع )الشخصية( ، طَبْع
وضع فـرويد عـام 1913 متييـزاً  للطـبع والسـمات عـن األعراض
النفسـية العـصابيـة، ويتأثـر الطـابع بالـتكويـن  النفسـي العام تـبعاً
لنـظريـات التحـليل النفـسي، ويـستخـدم أحيـانا  مـصطلـح الطبع

 .Personality  بالتبادل مع مصطلح الشخصية Character

character armor                                     دِرْع الطَبْع
chracter disorder                               اضطراب الطبَع
character formation                              تكوين الطَبع
character traits                                    سِمَات الطَبْع
characteristic                                        ُيَز، طَبْعِي
characterization                                          تَميْيز

Charcot, Jean Martin                     شاركو )عالم أعصاب
فرنسى 1893-1825(

عمل معه سيجموند فرويد يف باريس.
Chem -                                         بادئة معناها: كيمياء

تدخل هـذه البادئة يف كل مـا يتعلق بالكيـمياء، والوصـف كيميائي
chemical، ومصـطلح الكـيميـاء الـذي يعنـي استخـدام األدويـة

املركبة كيميائياً يف العالج. 
Chemical                                                    كِيميَائي

chemotherapy                                    عِالج كِيْميَائي
Chief complaint                                 الشَكْوَى الرئيسية

يدل هذا التـعبير على األعـراض الرئيسيـة التي يشكو مـنها املريض
ويـتم وضعهـا بـالتـرتـيب من حـيث أهمـيتهـا للمـريض يف دراسـة

احلالة.
Child                                                     طِفلْ، صَغِير

Child هنـاك تخـصص مـستقل يـهتم بـالطـب النفـسي لألطفـال
psychiatry وقواعد خاصة لفحص وتقييم احلالة النفسية لألطفال

وعالج االضطرابات النفسية يف الطفولة.

child abuse                                        انتهاك الطفل
childbirth                                         واِلَدَة،  إنْجَاب
child custody                             وِصَايةَ )كَفَاَلة( الطفل
child development                                نُمُو الطفل
child psychiatry                        طِبّ نَفْس األطفال
childhood                                            طُفُولَة، صِبَا

تضم الطفولـة املبكرة من الوالدة الي سن 3 سنـوات، ثم مرحلة ما
قبل املدرسـة )3-6 سنوات(، وبـعدها مـرحلة املـدرسة أو الطـفولة
املتـأخـرة )من 6-12 سنـة(، ولكل من هـذه املـراحل خصـائصهـا

املميزة.
childhood disintegrative                  االضطراب التَحَللّي

disorder                                               للطفولة
childhood psychosis                              ذُهَان الطُفُولة
children                                                     أطفال

تـدخل كلمـة األطفـال وهـي جمع طفـل  Child يف تعبيـرات مثل
االختـبارات الـنفسيـة التـي يتم وضعهـا وتصميـمها لـلتطبـيق على

األطفال.
children apperception test (CAT)    اختبار الفَهْم لألطفال
children personality                     استـبيـان الـشخـصيـة
questionnaire                                                        لألطفال     
Chi square (X2)                                           خي مربع

تعـبير إحصائي لتقيـيم التتابع النسبي واملقـارنة للحقائق التي تقع يف
مجـموعـات مختـلفة محـددة، ويستخـدم يف التـحليل اإلحصـائي

لنتائج الدراسات النفسية. 
Chloral hydrate                                  هيدرات الكلورال

)دواء مهدىء ومنوم(
من أقـدم أنواع املهـدئات واملنـومات منـذ 1869 وال يزال يـستخدم

حتى اآلن رغم دخول املواد األخرى احلديثة.
Chlordiazepoxide (Librium)      :)كُلورديازيبوكسيد )لبريوم

)دواء مهدىء من مجموعة البنزوديازبينات(
بدأ استخدام هذا الدواء يف الطب النفسي منذ عام 1960.

Chlorpromazine (Largactil)     :)كُلور برومازين )الرجاكتيل
)دواء مضاد للذهان(

يـعتبر هذا الدواء األول يف مجمـوعة األدوية النفسيـة احلديثة، وبدأ
استخدامه يف بـداية اخلـمسينـات من القرن العـشريـن بعد اكتـشاف
تأثيره املهدئ بالصدفة بواسطة جراح فرنسي يف Tيتنام، ومت تصنيعه

Certification Chloral hydrate
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عـام 1950، وهو الدواء األم جملموعة الفينـوثيازين املضادة للذهان
التي تتميز بالتركيب الكيميائي من حلقات البنزين الثالث.

Chlorprothixene           )كُلور بروثكسني )دواء مضاد للذهان
Cholecystokinin              )كُوليسيستوكينني )هرمون ببتيدي
Cholenergic receptors                        مُسْتَقْبِالت الكولني

نـوع من املستقـبالت داخل اجلهاز العصـبي تستجيـب ملادة األستيل
.Acetylcholine  كولني

Chorea                                                          رَقَص
تتميز حاالت الـرَّقَص بوجود حـركات الإرادية يف األطراف، ومن
أنـواعهـا النـوع الـرومـاتيـزمي  Rheumatic، ونــوع هنتـنجتـون
Hantingtion's  املصحوب باضطـراب عقلي، والنوع الناجم عن

.Drug-induced  استخـدام األدوية
choreiform movements               حَرَكات رَقَصيـة الشكل
acute chorea                                        الرَّقَص احلاد
Huntington's chorea                          رَقَص هَنْتِنْجتون

Christian                                                    مَسِيحي
يـدخل هذا الـوصف يف بعض الـتعبيـرات النـفسيـة مثل املعـتقدات

املسيحية والعالم املسيحي وعالقتها بالنواحي النفسية 
Christian beliefs                                مُعتقدات مَسِيحية
Christian science                                      عِلْم مَسِيحي
Chromatid                                  كروماتيد، شق الصبغي

مـصطلح يـستخـدم يف علم الـوراثـة لـوصف األصبـاغ الـوراثيـة،
والكـروماتيـدات هي أزواج ينـقسم إليهـا الكرومـوسوم يف مـرحلة
اآلنقسام يف اخللية، اما الكروماتني فإنه املادة املوجودة يف نواة اخللية
والكرومـوسومـات التـي تأخـذ ألوانـاً نتيجـة لصبغـات قاعـدية،

وتكون سالبة يف الذكور، وموجبة يف اإلناث.
Chromat                                                  لَوْن، صِبْغة

chromatic                                                   لوني
chromatin                                كروماتني، نسيج ملون
chromatin-negative                          سلبي الكروماتني
chromatin-positive                         إيجابي الكروماتني
chromatophelia               قابلية التَلَوّن، سهولة االصْطِباغ

chromatophibia      )رُهَاب األلوان )خوف مرضي من لون ما
chromosome(s)                        كروموسومات، صِبْغَّيات

الكـروموسـومات هـي أجسـام دقيـقة تـترتـب يف أزواج يف مرحـلة
انـقسـام اخلليـة وحتمـل اجلينـات الـوراثيـة، وعـددهــا يف اإلنسـان

الطبيعي 46.

chromosamal aberration                    الشذوذ الصبغي
chromosome number                           العَدَد الصِبْغِي
sex chromosome                              كروموسوم جنسي
chromosomes X , Y                       X و Y  كروموسوما

Chronic                                                         مُزْمِن
يـطلق وصف مـزمن  Chronic علـى بعض احلـاالت املـرضيـة إذا
جتاوزت مـدة اإلصابـة بهـا فتـرة زمنيـة معينـة )6 شهـور يف بعض

احلاالت، وعامني يف أخرى(.
chronic brain disorder                اضطراب دماغي مُزْمِن
chronic disease                                      مَرَض مُزْمِن
chronic fatigue syndrome              متالزمة التعب املزمن
chronic pain disorder                    اضطراب األلم املزمن

Chron-                                                     زَمَن، وَقْت
صيغة تدل على الـزمن أو الوقت وتدخل يف تعبيرات ومصطلحات
مثل علم األحـياء الزمني ومعـرفة الزمن وهي القـدرة على التعرف
على الـتوقيت، والعمـر الزمنـي هو السن ويـستخدم كمقـام للعمر

العقلي عند حساب نسبة الذكاء. 
chronobiology                           علم البيولوجيا الزمني
chronognosis                                  معرفة الزَمَن
chronological age                            العمر الزَمَني

Cigarette smoking                                 تَدْخِني السجائر
يوضع تدخـني السجائر التي حتـتوي على التبغ ضمن قـائمة تعاطي
املواد واالعـتماد عليها يف تـصنيفات الطب الـنفسي، حيث أن مادة
التبـغ Tobacco حتتوى علـى مواد أخـرى يف دخان الـسجائـر منها

النيكوتني.
Cimetidine (Tagamet)                      :)سَيمتدين )تاجامت

)دواء للمعدة له بعض اآلثارالنفسية اجلانبية(
cimetidine psythotic disorder         االضطراب الذهاني

النا عن السيمتدين
Circadian rhythm                                إيْقَاع يَوْمِاوي

اإليقاع اليـوماوي هو أحـد اإليقاعات البـيولوجيـة، ويحدث على
مدى 24 سـاعة، ويشمل الكثيـر من الوظائف احليـوية إلفراز املواد

الطبيعية باجلسم ودورة النوم واليقظة.
Circannal rhythm                                  إيْقَاع سَنَوِي

تسير بعض الوظائف احليوية والنفسية تبعاً إليقاع متكرر، واإليقاع
الـسنوي هو الـذي يتكرر كل عـام يف موسم معني، وذلك بـاملقارنة

.Circadian باإليقاع اليوماوي

Chlordiazepoxide Cimetidine
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Circular                                                دَوري، دَائري
حتدث أعراضه يف دورات متعاقبة.

circular psychosis                                  ذُهَان دَوْرِي
circular reaction              رَدْ فِعل دَوْرِي،  استجابة دورية

Circumscribed                           مُطَوَّق، مَحْدُود، مَحْصُور
يحـدث هذا النوع من النسيان احملدود بفتـرة زمنية يتم إسقاطها متاماً
مـن الذاكـرة ويسـتطيع املـريض تـذكر األحـداث قبلـها وبعـدها يف

حاالت االنفصال الهستيري. 
circumscribed ammesia               )نِسْيَان مُطَوَّق )محدود

Circumstances                                       أحوال، ظُرُوف
عند فحـص احلالة العقلـية للمريـض فإنه قد يتجـه إلى احلديث عن
بعـض املوضـوعات بـصورة غـير مبـاشرة مع الـدخول يف تفـاصيل

جانبية تؤخر التعبير عن الغرض الذي يريد الوصول إليه.
circumstantial evidence                        دَلِيل ظريف
circumstantiality         ظَرْفِية، دوران كالمي حول الهدف

Clang association                          )تَرَابُط صَوْت )الرَنَّة
يف التعبير بـالكالم عند مرضـى الهوس، يقوم املـريض بربط بعض
الكلمات علـى نفس الوزن دون أن يـكون لها معنـى واحد جملرد أن

لها نفس اإليقاع.
Clarification                                       إيضاح ، تَوْضِيح
Class                                                    طَبَقَة،  فِئَة

يف الـتاريخ املـرضي للحـالة، يـتم حتديـد الطبـقة االجتـماعيـة التي
يـنتمـي إليهـا املـريـض لتحـديــد اخللفيـة الثقـافيــة واالجتمـاعيـة
واالقتصادية له، ومـدى ارتباط ذلك باحلـالة النفسيـة، ويتم حتديد
الطبقـة االجتماعيـة على أساس املهـنة ومستـوى التعليم بـاإلضافة
إلى النفـوذ والثراء والنواحي الـسياسية أيضـا، ويتم تصنيف الناس
،Middle  ومتوسطة ،High  يف الطبقـات االجتماعيـة إلى عاليـة

.Low  ومنخفضة
social class                                    الطَبَقَة االجتماعية

Classic/ Cassical                     كالسيكي،  أصِيل،  تقليدي
الكلمـة وصف لألشيـاء التقلـيديـة األصلـية، وتـستخـدم يف علم
النفـس لوصف نـوع التحليـل النفسي الـذي وضع أصوله فـرويد،

.لوTوالتشريط الذي وضع أصوله با
classical conditioning                            تشريط تقليدي
classical psychoanalysis                 حتليل نفسي كالسيكي

Classification                                       تَصْنِيف، تَقْسِيم
يتم استخـدام هذا املصـطلح يف الطب النفـسي لوصف التـصنيفات

اخملتلفـة لالضطـرابات الـنفسـية، وأكـثرهـا استخـداماً يف الـوقت
احلالي: 

ـ التقـسيم العاملي لـألمراض ICD الذي يصـدر عن منظمـة الصحة
العاملية. 

ـ الـدليل الـتشخـيصـي واإلحصـائـي DSM ويصـدر عـن اجلمعيـة
األمريكية للطب النفسي. 

Claustrophobia                                رُهَاب االنغالق
)اخلوف من االحتجاز يف األماكن املغلقة(

حتدث هذه احلالة يف الغرف املغلقة، واملصاعد، واألماكن الضيقة،
وداخل وسائل املواصالت.

Client                                            مُراجع،  عَمِيل
تعبير يطلق على املريض الذي يتعامل معه املعاجلون النفسيون.

client-centred psychotherapy  العالج املتمركز حول العَمِيل
Climacteric                    إياس، يَأْس،  نِهاية سن اإلجناب

يستخدم هذا املصطلح لوصف الفترة الزمنية التي يطلق عليها أيضا
منتصف العمر )40-60 سنة( يف الرجـال والنساء، وتتميز بالتراجع
يف الوظـائف احلـيويـة، وهي أكـثر حتـديداً يف املـرأة نظـراً النقـطاع

الدورة الشهرية.
male climacterium                                إيَاس الذكور

Climate                                                جَوّ ،  مُنَا
تـؤكد بـعض الدراسـات عالقة حـالة املنـاخ وتغيرات اجلـو باحلـالة

النفسية لإلنسان.
Clinical                       إكلينيكي،  سَرِيري،  عِيَادي، عِالجي

تهدف الـدراسات اإلكلـينيكيـة )السـريريـة( يف الطب النفـسي  إلى
اإلجـابــة علــى األسئلـة  املـتعلقـة بــأسبـاب ومـظـاهــر وعالج

االضطرابات النفسية، وهذه الدراسات على نوعني: 
.Observational وصفيـة
.Experimental  جتريبية

ويستخـدم هذا املصـطلح كوصف لـبعض التخـصصات الـعالجية
ذات الصلة باملرضى لتمييزها.

clinic                                  عِيَادة
clinical psychologist                    باحث نفسي إكلينيكي
clinical psychology                     عِلْم النفس اإلكلينيكي
clinical study                                  دِرَاسة إكلينيكية

clinical trials                                     تَجَارب عالجية
clinical type                                     نَمَط إكلينيكي

Clitoris                                                   بَظْر

cimetidine psythotic disorder Clinical
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عـضــو اإلحـســـاس اجلنـسـي يف اجلهــاز الـتنــاسـلي اخلـــارجي
لألنثى،ويتكون من نسيج قابل للتمدد مع اإلثارة اجلنسية.

Clomipramine (Anafranil)           :)كلوميبرامني )أنافرانيل
دواء لالكتئاب والوساوس.

Clonazepam (Rivotril)                  :)وتريلTكلونازيبام )ري
دواء من مشتقات البنزوديازين ويستخدم لعالج التشنجات.

Clonidine                              كلونيدين )دواء لضغط الدم
ويستخدم يف عالج اإلدمان(

Clorazepate             )كلورازيبات )أحد مشتقات البنزوديازبني
Clozapine (Clozaril,                     ،كلـــوزابـني )كلـــوزاريل

Leponex)                   )يبــونكــس( : )دواء لعالج الفـصـام )
Atypical مت اكتشاف هذا الدواء الذي يعـتبر من العقاقير غير النمطية 

لعالج الـذهان يف عـام 1958، ولوحـظ تأثـيره عـلى كـرات الدم
البيضـاء يف عام 1975، وبعد فترة من تـراجع استخدامه، اعترفت
به هـيئـة الغـذاء والـدواء األمــريكيـة FDA يف عـام 1990 كعالج
حلـاالت الفصام  الـتي ال تستجـيب للعالج باألدويـة األخرى، مع
التوصية مبتابعة حتليل الدم دورياً الكتشاف أي نقص يف عدد كرات

الدم البيضاء الذي يحدث يف نسبة 1-2 % مع هذا العالج. 
Clouding                                              تَغَيّم،  تَلَبّد

يستخدم هـذا التعبير للداللة على حاالت اضطراب الوعي مبا يشبه
تلبد السماء بالسحب والغيوم.

clouding of consciousness                        تَغيّم الوعي
Clumsy child syndrome                  متالزمة الطفل األخرق
Cluster                                                 عُنْقُود، تَجَمّع

تــدخل الـكلمــة يف بعــض التعـبيـرات مـثل وصف ألحـد أنـواع
الصداع، وحتليل التجمعات من املصطلحات اإلحصائية. 

cluster analysis              )حتليل التجمعات )يف اإلحصاء
cluster headache                             الصداع العنقودي

Cluttering                             لَجْلَجَة )يف الكالم(،  قلقلة
من عيوب الكالم مع خطأ وسرعة واهتزاز نطق األلفاظ.

CNS (central                             مختصر:  اجلهاز العصبي
nervous system)                                         املركزي

يتـكون اجلهـاز العصبـي املركـزي من املخ والنخـاع الشـوكي ويقع
داخل جتويف اجلمجمة والعمود الفقري، ويرتبط مع أجزاء اجلسم
باألعصاب الطرفية التي حتمل املنبهات القادمة Afferent واملرسلة

.Efferent

CNS depressants             مثبطات اجلهاز العصبي املركزي

CNS stimulants                منبهات اجلهاز العصبي املركزي
Co-                بادئة معناها: مَعَاً ،  تَعَاون ، مُشَارَكة،  مُسَاعَدَة

تدخل هذه البادئة يف عـدة تعبيرات لتعني التواجد معاً أو املشاركة،
مثل العمل املشترك، والتعاي أو التواجد املترافق لألشياء يف نفس
الوقت، والتزامن هو احلدوث يف نفس الفترة، واإلصابات املرضية
املشتركة هي حدوث أكثر من مرض يف نفس الشخص، واالعتماد

املشترك على أكثر من مادة.
coaction                             عَمَل مُشْترَك،  تَضَافُر

coexistence                            تواجد مُتَصَاحب  ،ُتَعَاي
coincidence                                        تَزَامُن، تَطَابق
comorbidity                           إصَابة )مرضية( مُشْترَكة
codependence                                   اعتماد مُشْتَرك

Cocaine                                                      كوكايني
يـعتبـر الكـوكـايـني من أكثـر املـواد املـسببـة لإلدمـان وأخطـرهـا،
ويـستخلص مـن نبات الكـوكا بـطحن أوراقه، وقد بـدأ فصل مادة
الكوكايني عـام 1860 واستخدمت كمخـدر موضعي عام 1880،
ومت تصـنيفه ضمن اخملـدرات يف عام 1914 بعـد ظهور آثـاره كمادة
إدمـان، ويـتم إنتـاجه يف أمـريكـا اجلنـوبيـة، ويـزيــد استهالكه يف
الـواليات املتحـدة )حوالـي 12%  أو 1.9 مليون أمـريكي(، ويطلق
عليه عـدة أسمــاء منهـا  Crack , Lady , Girl , Snow ويـؤدى
استخدامه إلـى آثار بدنـية ونفسـية مثل القلق، واضـطراب املزاج،
واألرق، وأعـراض تـشبه الـذهـان، واالعـتمـاد عـليه وأعـراض

انسحاب عند التوقف عنه. 
cocaine abuse                                معاقرة  الكوكايني
cocaine bugs               بَقّ الكوكايني )توهم حشرات تزحف

حتت اجللد يف مدمني الكوكايني(
cocaine-induced                           االضطرابات الناجمة

disorders                                       عن الكوكايني
Code                                          كُود ، رَمْز، شِرْعَة

يستخدم تعبير الكود أو الـرمز ليدل على الرقم الكودي أو  الرمزي
لألشيـاء بـدالً من مـسميـاتهـا.  وامليثـاق األخالقي هـو القـواعـد

واألعراف التي يلتزم بها أصحاب مهنة ما.
code of ethics                          )ميثاق أخالقي )للمهنة
code number                                          رَقَم كُودي
coding                  تَرْمِيز، تشفير

Codiene                          )كودايني )من مشتقات املورفني

clinic Cocaine
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يـدخـل ضمن تــركيب األدويـة املـسكنـة لأللم وأدويـة الـسعـال،
ويتسبب يف أعراض االعتماد، واالنسحاب عند التوقف عنه.

codiene abuse                             معاقرة  الكودايني
Coefficient                                                 مُعَامِل

تـدخل هذه الـكلمة يف عـدة مصطلـحات إحصـائية مـثل معامالت
التوافق واالرتباط واملعولية واملصدوقية.

coefficient of contingency                    مُعَامِل التَوَا فُق
coefficient of correlation                     مُعَامِل االرتباط
coefficient of reliability                        مُعَامِل املُعَوَّلية
coefficient of validity                        مُعاَمِل املصدوقية

Cogentin (Benztropine)                     )كوجنتني )بنزتروبني
دواء مضاد ملفعول الكولني، ومضاد للباركنسونية.

Cognition                    مَعْرِفَة
هي العـملية التـي يتم مبوجـبها استنـباط وتنظـيم واستخدام املـعرفة
الـذهنـية وفهـم احلقائق، ومـن خالل ذلك يتعـرف الشخـص على
نفسه وعلى الـوسط احمليط به، ويهـتم علم النفس والـطب النفسي
بـالنـمو املعـريف، والنظـريات، واالضـطرابـات املعرفـية، والعالج

املعريف. 
cognitive                                                مَعْريِف
cognitive awareness                               وَعْي مَعْرِيف
cognitive development                             نُمُو مَعْريِف
cognitive disorder                             اضطراب مَعْريِف
cognitive dissonance                              تَنَافُر معريف
cognitive impairment                             خَلَل معريف
cognitive learning theory               نظرية التَعَلّم املَعْرِفِيّة
cognitive therapy                                  عالج مَعْريِف

Coherence                                            اتِسَاق
يـعني االتساق يف الكالم  والفكـر الترابط املنـطقي، ويحدث فقدان
هـذه اخلـاصيـة كـأحـد األعـراض املـرضيـة لبعـض االضطـرابـات

النفسية.
coherent                                                    مُتَّسِق
coherent speech                                     كالم مُتّسِق
coherent thought                      :تفكير مُتّسِق )العكس

 )incoherent غَيْر مُتَّسِق
Cohesion                                                      تَمَاسُك

يف أسلـوب العالج اجلـماعـي، يستـدل علي التـماسـك بأن يـكون
هناك شعور بأن اجملموعة تسير نحو هدف مشترك، ويعتبر ذلك من

العوامل اإليجابية لنجاح العالج.
cohesive                                                  مُتَماسِك

Coitus                                             جِمَاع، لِقَاء جِنْسِي
يهتم الـطب النفسي بدراسة النواحي اجلـنسية، حيث توجد عوامل
نفسية يف املمارسـة اجلنسية الطبيعية التـي حتركها الدوافع والرغبات

اجلنسية وتنتهي باإلشباع.
coitus interruptus                           عَزْل، جِمَاع نَاقِص
coitophobia           )رُهَاب اجلِمَاع )اخلوف من اللقاء اجلنسي

Collective                                           جَمْعِي،  جِمَاعِي
وصف يـستـخدم يف الـتعبيـرات النفـسيـة مثـل العقل اجلمعـي وهو
اشتـراك مجمـوعة مـعاً يف احلـس والفكـر والسلـوك نتيجـة دوافع

مشتركة ال شعورية، ومن فروع علم النفس علم نفس اجلماعة.
collective mind                                   العَقْل اجلَمْعِي
collective psychology                        علم نفس اجلَمَاعَة
collective unconsciousness                    الشعور جَمْعِي

Color/colour                                                     لون
تدل الكلمة على اللون. ولأللوان دالالت نفسية، وتدخل الكلمة

يف تعبيرات مثل نظريات اللون، وعمى األلوان.
color blindness                                     عَمَى األلوان
color theories                                      نظريات اللون

Coma                                                  غَيْبُوبة، سُبَات
الغيبوبة هي حـالة فقدان الكلي للوعي املـصحوب بعدم االستجابة
Comaللمؤثـرات اخلارجية والداخلية، وأسـلوب العالج بالغيبوبة
 therapy يقـوم علي فكـرة مالحظـة حتسـن احلالـة العقليـة عقب

الدخول يف حـالة الغيبويـة واإلفاقة منها، وقـد أدخل هذا النوع من
العالج باستخدام مـادة اإلنسولني عام 1933 بواسطة مانفرد ساكل
(Manfred Sakel)  ثم أدخل استخـدام األتروبني عام 1950 لهذا

الغرض، ورغم أن مدة الغيبوبة هي 15-60 دقيقة يف املتوسط،  إال
أنه يحمل مخاطر كبيرة وال يستخدم حالياً. 

coma therapy                                    عِالَج بالغَيْبُوبة
coma vigil                                      الغَيْبُوبة السَهَرية

drug - induced coma            الغيبوبة الناجمة عن العقاقير
Combat                                                   قِتَال، حَرْب

يعني هـذا املصطلـح القتال أو املعـارك أو الصراع، ويـوجد وصف
لالضطرابات النفسيـة التي ترتبط باحلـرب يدرسها تخصص الطب

.Military psychiatry النفسي العسكرى
combat exhaustion                      إعْيَاء )إجهاد( القتال

cocaine abuse Coma
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combat fatigue                             عَنَاء )تعب( القتال
combat neurosis                                  عُصَاب القتال

Common                                       عَام، شَائِع ، مُشْتَرك
مت إدخال مصطلح Commonsense psychiarty بواسطة أدولف
مايـر Mayer (1866-1950) ويعني التركيز علـى الوسائل العملية

لتحسني ظروف حياة املريض بصفة عامة.
common factor                              عَامِل مُشْتَرك
common personality                           شَخْصِية شَائِعة
common sense                                 حِسّ عَام ، فِطْنَة

Communication                                    اتّصَال، تَوَاصل
يتـم االتصـال أو التـواصل بـني النـاس بــواسطـة اللغــة والتعـبيـر
بـالكالم، وتتـسبب االضـطرابـات التـي تصيـب هذه الـوظائف يف

صعوبة استخدام اللغة أو عيوب الكالم والنطق.
communication disorders                اضطرابات االتّصَال
human communication             اتّصَال )تواصل( إنساني
mass communication                         اتّصَال جماهيري

Community                      مَجْمُوع، مجموعة بشرية، مُجْتَمع
يــدخل حتـت بنـــد Community psychiatry العالج الـشــامل
للمرضـى النفسيني يف اجملتـمع، ويشمل ذلك دخول املـستشفيات،
والتدخل والرعـاية واخلدمـات النفسيـة للمجتمع. ويف عام 1963
صدر يف الواليات املتحدة قـانون مراكز الصـحة العقلية للمجتمع،
أما مصطلح اجملتمع العالجي فإنه وسيلة للعالج اجلماعي الداخلي
لبعض احلاالت املتشابهة مثل حاالت اإلدمان حتت إشراف عالجي

ملدة طويلة )12-18 شهراً يف املتوسط(.
community mantal                               مراكز الصحة

health centres                              العقلية للمجتمع
community psychiatry                  طِبّ نفسي مجتمعي

therapeutic community                        مُجْتَمع عِالَجِي
Comparison                                                  مُقَارَنة

تدل الكلمـة على املقـارنة بني شـيئني أو أكثر، وتـدخل يف تعبيرات
مثل احلكم املقارن، وعلم النفس املقارن.

comparative judgement                           حُكْم مُقَارَن
comparative psychology                   عِلْم النفس املُقَارَن

Compensation                                              تَعْوِيض
يعـني التعويـض احلصول علـى املقابل لـلضرر، ومن املـصطلحات
النـفسيـة Xعُصَـاب التعـويضZ الـذي يعنـي ظهور أعـراض نفسـية
كـالقلق والـتوتـر والشكـاوى اجلسـدية يف مـصابـي احلوادث حـتى

يصرف لهم التعويض.
compensation neurosis                       عُصَاب التعويض

Competence                                                    أهْلِيّة
Forensic مـصـطـلح األهلـيــة يف الـطـب الـنفــسـي الــشــرعـي
 psychiatry له مدلـول قانوني هام، ويعنـي الكفاءة والقدرة على

احلكم السلـيم على األمـور واتخاذ قـرارات معقولـة، ويف تعريف
آخـر مبـسـط هي سالمـة الـعقل ألداء أعمـال قـانـونيـة محـددة،

واألهلية نوعان: 
 األهلـية املـدنيـة: مثل كتـابة الـعقود، واملـبايعـات، والوصـية،

والزواج، واملوافقة أو رفض العمليات اجلراحية. 
 األهلية اجلنـائية: وهي القـدرة على مواجهـة احملاكمات اجلـنائية

ودفاع الشخص عن نفسه.
واألهلية مفهوم قانوني، وقرار فقدان األهلية يصدر عن احملكمة

ويترتب عليه تعيني وصي عليه. 
mental competence                            األهْلِيّة العقلية

Competition                                                  ْتَنَافُس
يف دراسة األسـس االجتمـاعيـة والبـيولـوجيـة للسلـوك، يوصف
التنـافس علـى أنه سلـوك أولـي لالستحـواذ علـى مصـادر الغـذاء

ومناطق النفوذ، وتؤدي زيادة حدة التنافس إلى العدوان.
competitiveness                                      تَنَافُسِيّة

Complaint                                                    شَكْوَى
يف الفحص النفسي أو الطبي للحـاالت املرضية، يسأل املريض عن

الشكوى الرئيسية التي يعاني منها والشكاوى األخرى.
Complex                                               مُرَكَّب ، عُقْدَة

وصف كارل يـوC.G.Jung (1875-1961)   العُقد أو املـركبات
وهي أفكار محملة باالنفعاالت داخل العقل، أما سيجموند فرويد
(1856-1936)  فكان قـد وصف بعض العقد واملركـبات ونظريات

عالقتها باالضطرابات النفسية.  
authority complex                             عقدة السُلْطَة
creative complex                                    عقدة خَالّقَة
Electra complex                                    عقدة إلِكْترا
femininity complex                               عقدة األنوثة
masculinity complex                             عقدة الذكورة

Oedipus complex                                      عقدة أوديب
Compliance                      طَاعة، اسْتِسْالم، إذْعَان، مطاوعة

يستخـدم هذا املصطـلح لوصف مدى التـزام املرضى بـتناول الدواء
تبعاً للجرعات التي وصفها الطبيب.

coma therapy Competition
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compliant (person)                               شخص مطيع
drug therapy compliance            املطاوعة للعالج الدوائي

Complications                                           مُضَاعَفَات
آثـار غير مـرغوبـة نتيجـة لتطـور حالـة املرض أو بـسبب اسـتخدام

وسائل عالج بالدواء أو اجلراحة.
Comprehension                             فَهْم، احْتِواء، شُمُول

تـدل الكلمة على الفهم والـشمول، وتدخل يف مصـطلحات نفسية
مثل اختبار الفهم، ويدخل الوصف شامل يف بعض التعبيرات مثل
عنوان املرجع املعروف يف الطب النفـسي وعنوانه: الكتاب الشامل
Comprehensive Textbook of Psychiatry يف الطـب النفسي
ويصدر يف الـواليات املـتحدة يف طبعـات متجددة كل عـدة سنوات

ويحتوي على املعلومات التفصيلية عن األمراض النفسية.
comprehension test                          اختبار الفَهْم
comprehensive                                  شَامِل،  تَفَهُّمي

Compulsion                                             قَهْر، تَسَلُّط
يعنـي هذا املـصطلح وجـود دافع ال يقـاوم لتـكرار القـيام بعـمل ما
بصـورة قهـريـة، ويحـدث ذلك يف حـاالت اضطـراب الـوسـواس

.OCD القهري
compulsive act                                       فِعْل قَهْري
compulsive idea                                  طةفِكْرة مُتَسَل
compulsive personality                   شَخصية قَهْرية

Computed tomography (CT)            أشعة مقطعية محوسبة
نـوع من الفحـوص اإلشعـاعيـة يتم فـيه تصـويـر طبقـات محـددة
باستخدام تكنـولوجيا احلاسب اآللي، ويـستخدم لتشخيص بعض

االضطرابات العصبية باإلضافة إلى احلاالت العضوية األخرى.
COMT (catechol                                مختصر: كاتيكول

-O-methyltransferase)                       ـ و ـ ناقلة املثيل
من إنـزميات املخ التـي تقوم بعملـيات مسـاعدة الـتفاعالت احليـوية

للناقالت العصبية.
Conation                                                        نُزُوع

هـو اجلانب املتعـلق بالسلـوك ويتضمن الـدوافع والرغبـات وامليول
والغرائز التي يتم التعبير عنها بنشاط أو سلوك حركي.

Concentration                                                 تَرْكِيز
يرتبط التركيـز بالقدرة على االنتباه لفـترة من الوقت، وهو أساسي
لألداء الـذهني الـسليم والقـيام بـالعمليـات العقليـة، ويتم اختـبار
القـدرة على التـركيز يف فحص احلـالة العقليـة أثناء املقـابلة النـفسية
بأسلوب بسيط، حيث يطلب إلى املفحوص أن يطرح 7 من 100،

ثـم يطرح 7 من النا مـرة  أخرى، وهكذا ملعرفـة مدى قدرته على
التركيز.

Concept                                فِكْرة ، مَفَهُوم، إدراك عَقْلي
يـرتبـط مصـطلح املفهـوم بــاإلدراك العقلي، والقـدرة علـى الفهم
والتحليـل، وحل املشكالت، ويحدث اضطراب يف هذه العمليات
يف أمـراض املـخ العضـويـة، وجتـرى بعـض االختبـارات النفـسيـة

لتحديد نوع  مثل هذه احلاالت.
concept formation                               تكوين املفهوم
conceptual                                    إدراكي، مفاهيمي
conceptualization                                         عَقْلَنة

Concordance                                تَوَافُق ، تَنَاغُم،  اتّفَاق
مصـطلح يـستخـدم لـوصف مـا يحـدث يف التـوائم حـيث تـزيـد
احتمـاالت االتفـاق يف اإلصـابـة بـاضطـرابـات عقليـة يف التـوائم

املتطابقة عنها يف التوائم غير املتطابقة.
concordance rate                                 مُعَدَّل االتفاق

Concrete                                                    مَحْسُوس
يصف هذا املـصطلح نوعـاً من التفكـير املرضـي الذي يهتم بـاملعنى
احلريف الـظاهر دون الـوصول إلى املفهـوم الدقيق املقـصود، ويعني

ذلك تفسير العبارات والظواهر حرفيا دون فهم معناها.
concreteness                                          محسوسية
concrete thinking                              تفكير محسوس

Concurrent                                                   مُتَالزِم
يـدخل هذا الـتعبير الـذي يدل علـى التالزم بني أمور حتـدث معاً يف

وصف التدعيم املتالزم، والصدق التالزمي.
concurrent reinforcement                      تَدْعِيم مُتَالزِم
concurrent validity                         صِدْق تالزمي

Condensation                                                تَكْثيِف
يقـصد بالتكثـيف دمج عدد من األفكار واملفـاهيم واألحداث معاً،
ومثال ذلك ما يحدث يف األحالم حني نحلم يف دقائق بأحداث متتد

على فترة زمنية طويلة وتقع يف أماكن مختلفة.
dream condensation                        تَكْثِيف احللم

Condition                                        شَرْط،  ظَرْف، حَالة
اهتم علماء النفس خصوصاً من املدرسة السلوكية بظواهر التشريط
وعالقتهـا بسلـوك اإلنسـان واالضطـرابات الـنفسـية وتـطبيـقاتـها

العالجية.
conditional                                                شَرْطِي

conditioned response                          استجابة شرطية

competitiveness concordance rate
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conditioning                                              تَشْرِيط
Conduct                                              تَصَرُّف ، سُلُوك

هنــاك مجمـوعـة مـن اضطـرابـات الـسلـوك حتـدث يف األطفـال
واملراهقني حتت سن 18 سنة، وتشترك يف أنهـا  تتميز بتكرار انتهاك
القـواعد والتعدي علـي حقوق اآلخرين، وحتـدث يف نسبة 11% يف
املتــوسط يف الـذكــور و 6% يف املتــوسط يف اإلنــاث من األطفـال

واملراهقني.
conduct disorder                     اضطراب السلوك
conduction                                               تَوْصِيل
conductivity                                     قابلية التوصيل

Confabulation                                       تَخْرِيف، خَرَف
يصف هـذا املصطلح حالة مـرضية طريفة حتـدث يف الشيخوخة ويف
حـاالت العته حـيث يحـدث ضعف يف الـذاكـرة فيقـوم املـريض
بتـعويض ذلك مبلء الفـراغ الناجم عن الـنسيان بـروايات وأحداث

مختلفة من وحي اخليال.
Confidence                                                      ثِقَـــة

تـدل الكلـمة علـى الثـقة مبعـناهـا املفهـوم كالـثقة يف صـدق شيء،
وتدخل يف تعبيرات إحصائية مثل معامل الثقة وفئة الثقة.

confidence coefficient                       معامل الثقة
confidence interval                            فترة  الثقة

Confidentiality                     سِرّية، خُصُوصِية،  ثِقَة
الثقـة أو السرية من املصطلحات الهـامة يف الطب النفسي الشرعي،
وتتعلق بـاملعلـومـات التي يـدلي بهـا  املـريـض للطـبيب وضـرورة
سـريتهـا، وحق املـريـض يف أن يحفـظ الطـبيب أسـراره وال يقـوم
بـإفـشـائهـا إال يف حـاالت محـددة، ويـتعلق بــذلك الكـثيــر من
االعـتبــارات األخالقيـة يف ممـارســة الطـب النفـسي، والقـواعـد

القانونية، واملنظور اإلسالمي.
confidential             خُصُوصي، سِري، مَوْضع ثِقَة

Conflict                                     صِرَاع، نِزاع، تَعَارُض
مصـطلـح الصـراع العـقلي مت إدخـاله بــواسطـة فـرويـد، ويعـني
التعـارض بني محتويات العقل الباطن مـن رغبات وأفكار تنشأ عنه
حالـة من القلق حتى يتم حسم الصراع باالختيار، وهناك أنواع من

الصراع تبعاً للعناصر التي يحدث بينها  التعارض.
approach-approach conflict          صراع اإلقدام ـ اإلقدام
avoidance - avoidance conflict     صراع اإلحجام ـ اإلحجام
intrapsychic conflict                  صراع داخل النفس
mental conflict                                      صراع عقلي

Confrontation                                            مُواجَهـة
يعنـي هذا املـصطلـح املواجهـة املبـاشرة أو الـصريـحة للـمشكالت
النفسيـة التي يعاني منها املـريض بدالً من الهروب أو التجنب، ويف
بعض املقابالت النفسيـة حلاالت مرضية محددة يفيد هذا األسلوب

يف تعديل سلوك املريض واجتاهاته.
Confusion                                          خَلْط ، ارْتِباك

حالـة من اضـطراب الـوعي يف مـراحله األولـى مع بطء يف احلـركة
وصعـوبــة يف التفـكيــر واضطــراب يف االنفعـال حتـدث يف بـعض

األمراض العضوية.
confusional psychosis                           ذهان ارتباكي

Congenital                                            خِلْقِي،  واِلَدِي
حالة مرضية تعود بدايتها إلى بداية التكوين قبل الوالدة. 

congenital disorder                             اضطراب خِلْقي
Congruence                                        تَطَابُق،  تَجَانُس

يعني تطابق التعبير اخلارجي عن االنفعال مع الشعور الداخلي مثل
عالمات احلـزن عند الـشعور بـاألسى، وعالمـات الفرح يف حـالة

السرور .
congruent affect                               وجدان مطابق
congruous                                                متطابق

Conjoint                                          مُوَحَّد،  مُشْتَرَك
يدل الوصف على األشيـاء املوحدة أو املشتركة، ومنه تعبير العالج
املشترك وهو نـوع من العالج النفسي للـزوجني معاً حلل املشكالت

الزوجية. 
conjoint therapy                             العالج املشترك

Connotation                تَضْمِني،  معنى ضِمْنِي،  داِللَة للمعنى
يدل التعـبير علـى املعانـي اخلفية والـدالالت التي ميـكن استنتـاجها

وفهمها دون التعبير عنها بأسلوب صريح.
Consanguinous                        قَرِيب، من دم واحد

وصف لـزواج األقـارب الـذي يـرتـبط بـزيــادة احتمـاالت انتقـال
األمراض الوراثية.

consanguinity               قرابة دم، زواج األقارب
Conscience                                                     ضَمِير

الضـمير هـو رقابـة داخليـة لضـبط السلـوك، ولهذا املفهـوم عالقة
مبصـطلح مت استخـدامه يف علم الـنفس بـواسطـة فـرويـد هـو األنـا

.Superego  األعلى
collective conscience           ضمير اجلماعة، العقل اجلمعي

Conscious mind                                      العَقْل الوَاعِي

Concrete Congruence
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يــشمل الــوعي Conciousness وظـائـف اإلدراك والتفــاعل مع
املؤثـرات الداخلـية واخلـارجيـة، وتؤدى اضـطرابـات الوعـي إلى
درجـات متعـددة من فقـدان هذه الـوظائـف عند اإلصـابة بخلل يف

اجلهاز العصبي.
consciousness                               الشعور،  الوعي

clouding of consciousness                تغيم الوعي
Consensual                                                   اتْفَاقي

تـدل الـكلمـة علـى اتفــاق يف الفكـر أو الـرأي أو العـمل، ومنهـا
اإلجماع وهو املوافقة املطلقة دون معارضة.

consensus                                         إجماع،  اتفاق
Consent                                                 قَبُول، مُوافَقَة

املوافقة على العالج من حقـوق املريض النفسي، ويجب أن تصدر
عن املـريض قـبل العالج دون التـأثيـر عليه، ويجـب شرح احلـالة
وتقـدمي معلومـات صحيحـة له حول العالج و الـبدائل التـي يختار
Informed بيـنهـا، ويـطلق علـى هـذه اخلـطـوة املــوافقــة بعـلم

.consent

consentience                                                تَقَبُّل
Conservation                                   حِفْظ، تَحَفُّظ،  بَقَاء

يف بـعض احلاالت يتم تـأجيل اتخاذ خطـوات جراحيـة أو استخدام
وسائل تدخل طبية ويظل املريض حتت املالحظة والعالج البسيط.

conservative treatment                          عالج حتفظي
Constancy                                                      ثَبَـات

تدل الكلمة علـى األمور الثابتة دون تغيـير مع الوقت أو الظروف،
.Constant والوصف ثابت

constant                                                      ثَابِت
Constipation                                                 إمساك

يحدث اإلمساك، وهـو صعوبة وتأخير يف اإلخراج مصاحباً لبعض
احلاالت الـنفسيـة مثل االكتئـاب واالضطرابـات السيكـوسومـاتية

)النفسية ـ اجلسدية(.
Constitution                                           تَكْوِين،  بِنْيَة

تستخـدم هذه الـكلمة للـداللة عـلى التكـوين أو البـنية الـتي تكون
عليهـا حـالـة الكـائـن عنــد الفطـرة، وتـشمل صفـاته الـطبـيعيـة

وخصائصه النفسية.
constitutional                                  تكويني،  بنيوي

Consultation                                                اسْتِشارة
يستخـدم هذا املصطلح لـوصف عملية إبداء الـرأي الطبي املهني يف
احلـاالت املـرضيـة، ولفظ اسـتشـاري هـو وصف للمـتميـزين من

املهنـيني املـتخصـصني يف فــروع الطـب حلصــولهم علـى اخلبـرات
واملؤهالت األعلى.

consultation- liaison                   الطب الـنفسي لالتصال
psychiatry                                        واالستشارة

consultant psychiatrist          اسْتِشَارِي يف الطب النفسي
Contact                                                ّاتّصَال، تَماس

تـدل الكلـمة علـى التـماس دون االتـصال مبعـنى االنـدماج، كـما
.Synapse يحدث يف املشبك العصبي

Contagion                                          مَالَمَسَة،  عَدوَى
ومنهـا الـوصف مُعـدContagious  لـبعض األمـراض التي تـنتقل

بالعدوى.
Content                                             مُحْتَوى، مَضْمُون

تـدل الكلمـة علـى احملتـوى مبعـناه اجملـرد واملعنـوي، مثل محـتوى
التفكير، وحتليل املضمون من املصطلحات اإلحصائية .

content analysis                                 حتليل املَضْمُون
thought content                                مُحْتَوى التفكير

Continuity                                                 اسْتِمرارِيَة
تـدل الكلمة على االستمرارية مـع الوقت لعمل ما، ومنها تعبيرات
استمـرارية رعـاية احلـاالت، واختـبار األداء املـستـمر، وأسـلوب
العالج القـدمي للصـدمات الـنفسـية عـن طريق الـنوم املـستمـر ملدة

طويلة.
continuity of care                            اسْتِمْرَارية الرعاية
continuous performance test           اختباراألداء املستمر
continuous sleep treatment            العالج بالنوم املستمر

Contra-                                       ْبادئة معناها :  مُضَاد
تـدخل البـادئة يف كلـمات لـتدل علـى التنـاقض، ووصف اجلـانب

املقابل.
Contradiction                                                تَنَاقُض
Contradictory                                              مُتَنَاقِض
Contralateral                                         اجلانب املُقَابِل
Contraception                                            مَنْع احلَمْل

يتـم منع احلمل بـوسائل مـتعددة مـنها اسـتخدام مـواد هرمـونية يف
صورة أقـراص أو باحلقن العـضلي أو حتت اجللد، وهـناك العوازل
الطبيعيـة للرجل واملرأة، واللولـب داخل الرحم، ووسائل التعقيم
الدائـمة، ويـنشـأ عن استخـدام بعض هـذه الوسـائل آثـار نفسـية

جانبية.
contraceptive                                       مانِع للحَمْل

congruent affect Content
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Contractual capacity                         القدرة على التعاقد
تـستلزم  القدرة علـى التعاقد سالمـة األهلية العقليـة املدنية إلدراك
طبيعـة العقد الـذي يقوم الـشخص بتـوقيعه، ومـع فقدان األهلـية

املدنية ال يعتد بأي تعاقد يقوم به فاقد األهلية.
Control                                                ضَبْط،  تَحَكُّم

يف األبـحاث تتم املقـارنة بني مجـموعات جتـرى عليها الـدراسة مع
مجمـوعـات أخـرى تطـبق عليهـا نفـس اخلطـوات ويطـلق عليهـا

اجملموعة الضابطة.
control group               )مجموعة ضابطة )شاهدة

Conversion                           تَحَوُّل
يصف هـذا املصـطلح التـحول إلـى اإلصابـة بأعـراض طبيـة مثل
الـشلل أو  العمى  أو فقدان النطق نتيجة لعوامل نفسية، وحتدث يف
املـرأة  أكثـر من الـرجل بنـسبـة 3-5 مرات وتـزيد يف فـترة املـراهقة
والــشـبــاب، ويف الـطـبقــات األدنــى يف املــسـتــوى الـتعلـيـمـي
واالجتمـاعي، ويجب أثنـاء التـشخيص الـتعرف علـى احلالـة من

التاريخ املرضي والفحص للتفريق بينها وبني األمراض العضوية.
conversion disorder                       اضطراب تَحْولي
hysterical conversion                        هستيريا  حتولية

Convulsion                                 رَجْفَة، ارْتِجَاف، اخْتِالج
من احلـاالت الـتي يحــدث فيهـا هـذا العـرض مــرض الصـرع،
والتـشنجات الهسـتيرية، ونـتيجة ألمراض اجلهـاز العصبي وبعض

.ECT  األمراض العضوية، ويف العالج بالتخليج الكهربائي
convulsive                                   ارجتايف،  اختالجي
convulsive therapy                            عالج  بالتخليج

Coping behavior                                     سُلُوك تَوَافُقِي
يتم استخدام آليات للتوافق مع املواقف اخملتلفة.

Copro-                                                  بُـرَاز ، غَـائُط
يستخدم هذا املصطلح للتعبير عن بعض املشكالت النفسية املتعلقة
بالبراز، كما يـستخدم كناية عن القـذارة التي ترتبط يف األذهان مع

شكل ورائحة الفضالت. 
coprolalia                                                 البَذَاءة
coprophagia                                          أكل البراز
coprophilia                                            حُبّ البراز
coprophobia     )رُهَاب البراز )اخلوف من الفضالت أو البراز

Corpora / Corpus                                   أجسام /جِسم
يستخدم هذا املصطلح لوصف اجلسد أو األشياء املتعلقة به.

corporal                                                     بَدَنِي

corpus callosum                    )اجلسم الثفني )يف الدماغ
corpus striatum                   )اجلسم اخملطط )يف الدماغ

Correction                                      تَصْحِيح ،  تَصْويب
تدل الكلـمة على تعديل أمـر من اخلطأ  إلى الصـواب، ومنها تعبير

اخلبرات التصويبية أو التصحيحية االنفعالية.
corrective emotional experience    خبرة تصويبية انفعالية

Correlation                                                   ارتباط
مصطلح يستخدم يف اإلحصاء.

correlation coefficient                        معامل االرتباط
Cortex                                                    قِشْرَة، حلاء

القشرة اخملـية هي الطبقة السـطحية لنصفي الكرة الـتي يتكون منهما
املخ، وحتتـوي على اخلاليـا العصبـية التي تقـوم بالوظـائف العقلية

الرئيسية.
cerebral cortex                                      قشرة مخية
cerebellar cortex                                 قشرة مخيخية
cortical                                             قشري، حلائي

Cortisol                          )كورتيزول )هرمون الغدة الكظرية
لـهذا الهرمون عالقـة ببعض احلاالت النفـسية حيث تزيـد مستوياته

يف مرضى االكتئاب احلاد.
Cost                                                    تَكْلِفَـة،  كُلْفَـة

تدل الكلمـة يف العادة على الـتكلفة املاديـة، كما تدل علـى التكلفة
غيـر املـنظـورة، ومنهـا مـصطلحـات احتـواء الـتكلفـة، والتـعبيـر
املستخدم بـالنسبة لألدويـة التي يستخـدمها املرضـى ومدى تناسب
أسعـارها مع فـاعليتـها، حيث يـوصف الدواء الـذي يعطي فـاعلية

.Cost-effective جيدة بأنه فعال بالنسبة للتكلفة
cost containment                                احْتِوَاء التَكْلِفَة
cost - effectiveness            )الكلفة مقابل الفعالية )للدواء

Cotard's syndrome                                 متالزمة كوتار
(Mme Zero syndrome)                  )متالزمة مدام صفر(

تتميـز هذه احلـالة النفـسية النـادرة باعتقـاد املريـض أن بعض أجزاء
جسمه مثل القـلب أو األمعاء قد اختفت، وقد يشعر بأن العالم من
حـوله قد حتـول إلى ال شـيء، وتعرف هـذه االعتقـادات اخلاطـئة

.Nihnlistic delusions  بالعدمية
Counseling                                        إرشاد، استنصاح

يهتم هـذا العلم بتقدمي املـساعدة لـألفراد يف مواقف احليـاة اخملتلفة،
وله فروع وتخصصات فرعية.

crisis counseling                       االستنصاح يف األزمات

content analysis Cortex
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therapeutic counseling                          إرشاد عالجي
counselor                                           مُرْشِد، ناصح

Counter-                                  بادئة معناها: مُقَابل، ضد
بادئـة تدخل يف كثـير من املصـطلحات الطـبية والنفـسية لتـدل على

شيء مقابل أو عكسي.
counterphobia         رُهَاب ضدي )اخلوف املعكوس بالسعي

إلى موقف اخلوف املرضي(
يفـسر علـماء الـنفس سعـي الشخـص إلى املـواقف التي تـسبب له
اخلوف بأنه سلـوك ملواجهة القلق املرتبـط بها،  مثل الشخص الذي
يقوم بألعاب فيها خطورة على حياته، أو الطفل الذي يلهو بالدمية
بواسـطة إبرة تشبه احلقنـة التي استخدمها مـعه الطبيب،  فهو بذلك

يتقمص شخصية عدوانية. 
countertransference                ،انتقال مُقَاِبل، تَحْول إزَاء

حتويل مضاد
يف جلـسات الـتحليل النفـسي،  تتكـون مجموعـة مشـاعر إيجـابية
وسلـبيـة لـدى املـريـض نحــو املعــالج يـطلق علـيهـا الـتحــويل
Transference، ويف املقـابل تتكـون لـدى املعـالج مجمـوعـة من

ردود األفعـــال نحـــو  املـــريـض هـي الـتحـــول إزاء املـــريـض
Countertransference، وتكــون هنـاك عـوامل خــارج نطـاق

الـوعي لـدى احمللل، ويجب مـواجهـة ذلك بـالتـوقف عن العالج
وإحالة املريض إلى معالج آخر.  

Couple                                                            زوج
يوجد نوع من العالج النفسي يتم فيه عالج الزوجني معاً.

couple therapy                                    عالج األزواج
Couvade syndrome                                 ادTمتالزمة كو

من احلـاالت النفسيـة الغريبـة املرتبطـة باحلمل لكنهـا تصيب الزوج
عنـد والدة طفل له حيث يشعر بـأعراض تشبه التـي حتدث للزوجة

عند الوضع
Covert                                                 مُضْمِر، مُسْتَتر

Overt تعبر الكلمة عن شيء غير ظاهر، والعكس ظاهر أو واضح
، ومنها السلوك املستتر غير الصريح.

covert behavior                                   سلوك مُسَْتتر
Crack                                           )كراك )مادة مخدرة

مت وصف هـذه املـادة سـابقــاً وهي خلـيط يـدخل يف تكــوينه مـادة
.)Cocaine الكوكايني )انظر

Cranial                                             قحفي،  جُمْجُمِي
اجلمجمة )القحـف( هي العظام الصلـبة التي متثل حمـاية للمخ من

الصدمات اخلارجية.
cranial nerves                                األعصاب القحفية
cranium                                          قحف،  جمجمة

Craving                                                       اشْتِهاء
يستخدم هـذا التعبير لـوصف اإلحلاح النفـسي وامليل الشـديد لدى

املدمنني لتعاطي املادة اخملدرة.
Creativity                                                    اإلبْـدَاع

اإلبـداع من القدرات التي تتفـاوت درجاتها ومجاالتها من شخص
آلخر، والتفكير اإلبداعي هو التفوق املنتج.

creative thinking                                 تفكير إبداعي
Crime                                                            جَرِمية

يهتم الطب الـنفسي الشـرعي ببعض اجلـوانب النفسيـة يف اجلرمية،
Actوالفعل ،Intent والبد أن يتـوفر للجرمية ركنـان هما:  القصد
، ويعني ذلك أن الـفعل اإلجرامي إذا لم يكن مقـصوداً مثل الطفل
الـرضيع الـذي يفقـأ عني شخـص آخر ال يـكون جـرمية، وبـالطبع
فـالنية أو القصد دون فعل لـيس جرمية، واجلرائم نـوعان هما النوع
البــسيـط ويـطلـق عليـه اجلنح واخملــالفــات، والنـوع اآلخـر هـو
اجلنايات. واألهلية اجلنائية تتضمن حتديد مسؤولية املريض النفسي

عما يرتكبه من جرائم وأهليته للعقاب.
criminal                                         إجِرامي،  جِنَائي
criminology                                           عِلْم اجلَرِمية

Crisis                                                      أزْمَة، نَوُبَـة
يستخدم اللفظ يف العلوم النفسية للتعبير عن األزمات النفسية.

crisis intervention                           التدخل فى األزْمَة
adolescent crisis                                    أزْمِة املراهق

Critical                                          حَرَج،  دَقْيِق،  نقدي
تعبير عـن حرج ودقة املـواقف خصوصـاً ما يتـعلق باحلالـة الصحية
والنفـسية أثنـاء الطوارئ، حـيث يتطلب املـوقف قرارات عـاجلة،
والنقـد Criticism هو تـوجيه االنتقـاد إلى شـخص أو إلى وضع،
 Give فيرد يف أسئلـة  االمتحانـات بصيغة Critique  أما مصـطلح
 ..... critique aboutويعني: اعـرض عيـوب ومميـزات )أو انقد(

هذا املوضوع. 
criticism                                                    انتقاد
critique                                         نقد،  مقالة نقدية

Cross-                                              بادئة معناها: عَبْر
مصطلح عبر ثقايف يشير إلى دراسة بعض الظواهر النفسية يف بيئات
ثقـافيـة مختلفـة، أمـا ارتـداء مالبس اجلـنس اآلخـر فـإنه نـوع من

cerebral cortex creative thinking



- 37 -

االنحـرافـات اجلنـسيـة يعـرف أيضـا بـاسم لـبسـة  اجلـنس اآلخـر
Transvestism، وتستخدم الدراسات املستعرضة يف حتديد انتشار

األمراض. 
cross - cultural                                      عبر ثقـايف
cross - dressing                     ارتداء مالبس اجلنس اآلخر
cross - sectional study                       دِرَاسة مُسْتَعرضة

Crystal gazing    )عِرَافَة )فتح املندل أو التحديق يف كرة زجاجية
من احلـاالت التي ترتبط بالغشيان أو التجلي، حيث يشاهد املريض

هالوس بصرية واضحة.
Crystallophobia        )رُهَاب البلور )اخلوف من الزجاج الشفاف
CSF ( cerebrospinal fluid)           مختصر:  السائل النخاعي

تصل كميـة السائل النخاعي يف الـشخص البالغ حوالي 125سم3،
ويـتم إفراز 500 سم3 من هـذا السائل يـومياً حيث يـتجدد مبعدل 4
مـرات يوميـاً، ولهذا الـسائل دورة من مكـان إنتاجه يف نـصفي كرة
املخ  إلـى البطيـنات اجلـانبـية، والـبطني الثـالث والقنـوات يف جذع
الدمـاغ والنخاع الـشوكي، واالنـسداد يف أي جزء مـن هذه الدورة
يـتــسـبـب يف اخـتــزان هــذا الــســـائل ويف حــالــة مــوه الــرأس

.Hydrocelphalus 

CT (computed                           مختـصر:  تصوير مقطعي
tomography)                                            محوسب

أحد األسـاليب الـشائـعة لفحـص اجلهاز العـصبي وأجهـزة اجلسم
األخرى باستخدام التـصوير باألشعة يف قطـاعات مختلفة ـ وتوجد

معلومات عنها يف مكان آخر. 
Culture                                                         ثَقَـافـة

يترجـم مصطلـح  Culture على أنه ثقـافة أو حـضارة ويـدل على
مجـموعة من القيم والعادات واألعراف الـتي يشترك فيها الناس يف
املكان وتـتناقـلها األجيـال، فنحن مـثالً ننتمـي إلى الثقـافة العـربية
Arab culture التـي تتـميـز بـخصـائـص متيـزهـا عـن الثقـافـات

األخرى.  
cult                                                  جَمَاعة ، مِلّــة
cultural                                                     ثَقَايف
culture-bound syndromes       املتالزمات املرتبطة بالثقافة
culture lag                                          تَخَلّف ثقايف
culture shock                                      صَدْمَة ثقافية

Cunnus                        فَرْج،  عضو التناسل اخلارجي لألنثى
من االنحـرافـات اجلنـسيـة حـالــة استخـدام الفـم يف التعـامل مع
األعضـاء اجلنسـية اخلـارجيـة للمـرأة  Cunnilingus إذا اقتـصرت

املمارسـة على هذه اخلطـوة ولم تكن مجرد  متهيـد للجماع املعتاد،
والعكس عند استخدام الفم يف التعامل مع العضو الذكرى يف حالة

.Fellatio يطلق عليها لعق القضيب
cunnilingus                                      لَـعْق الفَرْج

Cushing's syndrome                             متالزمة كوشينج
من اضطرابـات الغدد الصماء حيث تزيد مـستويات هرمون الغدة
الكظـرية، الكـورتيزول، ويحـدث يف هذه احلـالة ـ بـاإلضافـة إلى
الشكل اخلـارجي اخلاص ـ بعض األعـراض النفسيـة مثل االكتئاب

والذهان.
Custody                                               ِوَصاية ، كَفَالة

متنح الـوصاية أو الكفالة بـالنسبة لألطفال عنـد انفصال الوالدين يف
الغالب لألم بنسبـة 95%، ولهذه املسألة آثار نفسية على العالقة بني

كال  األبوين والطفل.
child custody                                    كَفَالـة الطفل

Cycle                                                             دَوْرَة
يستخدم هـذا املصطلح للتعـبير عن بعض الـظواهر واالضـطرابات
النفسيـة التي حتدث يف صـورة دورات منتظمـة مثل دورة احلياة، أو
االضطرابات املزاجية التي تظهر فيها األعراض يف دورات متعاقبة.

cycle per second (CPS)                       دَوْرَة يف الثانية
life cycle                                               دَوْرَة احلياة
cyclic disorder                                   اضطراب دَوْرِي
cyclic drugs                                           دَواء حَلِقي
cyclothymia                                        دوروية املِزَاج
cyclothymic disorder                  اضطراب دوروية املِزَاج

Cynic                                                    كلبي
ظهـر املـذهـب الكلـبي الفلـسفي القـدمي الـذي يـدعـو إلـى الـتهكم
والسخـرية مـن السلـوك البشـري، وينسـب إلى XديـوجنيZ حـالة

الكلبية Cynicism التي تتسم بالفوضى وعدم االكتراث. 
cynophobia                                     رُهَاب الكالب

اخلوف املرضي من الكالب.
Cyproheptadine         )سيبروهبتادين )دواء مضاد للهستامني

يستخدم يف بعض احلاالت النفسية. 
Cytochrome P 450                               P 540 سيتوكروم

مـن إنزميـات الكبـد ذات العـالقة بـعمليـة متثيـل األدوية الـنفسـية،
ويحـدد مسـتوى هـذه اإلنزميـات تركـيز األدويـة يف الدم ومخـاطر

آثارها اجلانبية.

Crime Cushing's syndrome
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Cyto-                                              بادئة معناها: خَلِيّة
تدخل هـذه البـادئة يف مـصطلحـات لها عالقـة بتـركيـب ووظائف
اخلـلية  وهي الـوحدة التـركيبيـة للكائنـات احلية، ومـنها الهيـولى
)السـيتوبالزم( أحـد مكونـات اخللية ومـادتها احليـة، وتعبيـر املواد

السامة للخاليا مثل بعض األدوية والسموم.
cytoplasm                الهيولى )السيتوبالزم(:  حشو اخللية
cytotoxic                                             سام للخاليا

Custody Cytotoxic
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D

DA (dopamine)                                   مختصر: دوبامني
مـن النـواقل الـعصـبيـة ذات العالقـة ببـعض األمـراض الـعصـبيـة

.)الشلل الرعا( ZباركنسونX والنفسية مثل الفصام ومرض
DaCosta syndrome                              مُتَالزمة داكوستا

مت وصف هذه احلـالة بـواسطـة جاكـوب داكوسـتا (1871) وأطلق
عـليهــا القلـب الهيـوج Irritable heart ويف هـذه احلـالـة تكـون
الشـكوى مـشابـهة ألمـراض القـلب ومصـحوبـة بكثيـر من القلق
واالهتمـام بحالـة القلب، ويطلق عـلى هذه احلـالة أيضـا العُصَاب

 .Cardiac neurosis  القلبي
Dactylology                            لُغَة األصابع، تَخَاطُب البُكْم

أسلوب اإلشارة للتخاطب والتفاهم مع فاقدي حاسة السمع.
dactylospasm                                     تَشَنّج األصابع

Daemon/demon                                  شَيْطَان، جِنّ، رُوح
يف الثقـافـة العـربيـة وبعـض الثقـافـات األخـرى، تـرتـبط بـعض
االضـطرابـات النفـسيـة يف األذهان بـاجلن والـشيـاطني واألرواح،
ويعزو البعض أسبابها لهذه القوى اخلفية، كما يبحثون عن وسائل

للعالج بالدجل والشعوذة. 
daemonophobia                                     رُهَاب اجلن

اخلوف املرضي من اجلن أو الشياطني أو األرواح.
Dalmane (Flurazepam)                       :)داملني)فلورازيبام

)دواء؛ أحد مشتقات البنزوديازبني املهدئة(
Dancing mania                                        هَوَس الرقص

يف هذه احلالـة يكون هناك ولع زائـد بالرقص، أمـا يف مرض سانت
Tيتوس فتحـدث حركات ال إراديـة مثل التواء اجلـسم واألطراف،

وهو أحد أنواع الرَّقَص Chorea ـ من أمراض اجلهاز العصبي. 
St. Vitus dance                       يتوسT رَقْص سانت

مرض عصبي مع حركات غير إرادية.
Dantrolene                                                 دانترولني

يسبب هـذا الدواء ارتخاء العضالت اإلراديـة، ويستخدم يف الطب
الـنفسي لعالج حـالة املتالزمـة اخلبيثـة لألدوية املهـدئة NMS  التي

تتميز بارتفاع درجة احلرارة وتيبس عضلي. 
Data                                       مُعْطَيات، حَقَائق، مَعْلُومات

هذه احلـقائق أو املـعلومـات يتم احلـصول علـيها مـن خالل دراسة
ظواهـر أو عينـات، ويتـم حتليلهـا إحصـائيـاً يف األبحـاث العلمـية

الستنباط النتائج.
Date                                     عَصْر، عَهْد، مَوْعِد ،تَارِي

تـدل الكلمة علـى التاريخ مـثل تاريخ حدوث شـيء يف يوم أو شهر
أو عام.

dateless                               ال نِهَائي،  غُفْل من التاري
Daylight                                                  ضَوْء النَهَار

يشتق مـن لفظ يوم أو نهـار  Day بعض املصـطلحات مثل الـرعاية
الـنهاريـة التي تعنـي تقدمي خـدمات التـأهيل والعالج للمـرضى يف
مراكز تعمل خالل النهار ويعود املريض إلى منزله ليالً، كما ينسب
إلـى النهـار بعـض االضطـرابــات التي حتـدث يف الـيقظـة مقـارنـة

باالضطرابات الليلية. 
day care                                             رِعَاية نَهَارِية
day dream                                              حُلم يَقَظَة
daymare                                           كَابوس اليقظة
day treatment                                      عِالَج نَهَاري

De -                               بادئة معناها: عَكْس،  نَقْص، دُون
تـدخل البادئـة يف تعبيـرات لتدل علـى النفي مثل تعـبير المعـاوضة
وهي عكس كلمـة تعويض  Compensation، وإزالة هـذه البادئة

من الكلمة يعطي كلمة أخرى عكسها يف املعنى.
decompensation                  ال مُعَاوضة،  فشل التعويض

Deaf                                                              أصَم
حاالت ضعف أو فقدان حاسة السمع ألسباب عضوية أو نفسية.

deaf-mute                                    ْأصَم وأبكَم
deafness                                                      صَمَم
hysterical deafness                              صَمَم هستيري

Death                                               مَوْت،  وَفَاة
يهتم الـطب النفـسي بدراسـة بعض الـظواهـر املتعلقـة باملـوت مثل
تصـور التحلـيل النفـسي لغـريـزة املـوت، واالجتـاهـات واملفـاهيم
املتعلقـة باملـوت، واخلوف املـرضي مـن املوت، وأسـباب الـوفاة،

واجلوانب النفسية األخرى  للموت. 
dead                                                          مَيّت

death instinct                                        غَرِيزَة املَوْت
death rate                                         مُعَدّل الوفيات

Decision                                                         قَــرَار
يعتبر اتخاذ القرارات والتـردد يف ذلك من األعراض النفسية، ومن
مجـاالت الـطب النـفسـي أيضـا القـرار اخلـاص بـأسلـوب العالج

وكيفية التدخل يف احلاالت.
decision tree                                         شَجَرَة القرار
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decisive                                              ّحَاسِم،  بَات
De Clerambault syndrome                  متالزمة دوكليرامبو

)حالة عشق املشاهير(
يطلق عـلى هذه احلـالة أيضـا هوس العـشق  Erotomania، وفيها
يتملك املريض اعتقاد خـاط بأن شخصاً  آخر ـ غـالباً ما يكون من
جنـوم الفـن أو الريـاضة أو مـن املشـاهيـر ـ علـى عالقـة حب معه،
وحتدث يف الرجال والنساء ويترتب عليها بعض املشكالت القانونية

نتيجة لهذه الفكرة املرضية. 
Defect                                       نَقْص،  عَيْب، خَلَل

استبـدل مـصطـلح ضعف العقل بـآخـر أكثـر تـداوالً هــو التخلف
.MR  العقلي

defective                                                    مُخْتَل
mentally defective                               ضَعِيف العَقْل

Defense                                                          دِفَاع
وصف فـرويد اآلليـات أو احليل الدفـاعية مع التـركيز عـلى الكبت
Zآنا فرويدX الذي يعـتبر أكثرها استعمـاالً، وأكملت Repression 

“The Ego and the Mechanisms of الـــوصف يف كـتـــابهـــا
”Defense، وتنقسم إلى: 

 نـرجـسيـة Narcissistic:  مثل اإلنكـار  Denial، واإلسقـاط
.Distortion  والتشويه ،Preojection

،Identification  مـثل التقـمص :Immature غيـر نـاضجـة 
.Regression  والنكوص

 عُـصَــابيـة Neurotic: مـثل الكـبت  Repression، والعـزل
.Displacement واإلزاحة ،Isolation

 نــاضجـة Mature: مـثل الـغيـريــة  Altrusim، والتـســامي
.Humor  واملرح ،Sublimation

defense mechanism                         آلِيّة دِفَاعِية، حيلة
defensive                                                   دِفَاعِي

Deficiency                                  نَقْص
مـصطلح يعـبر عـن النقص املـادي واملعنـوي ويف الكم والـوظائف

اجلسدية والنفسية.
mental deficiency                                نَقْص عَقْلي
nutritional deficiency                          نَقْص غِذَائي

Definition                                                  تَعْرِيف
يعتبر وضـع تعريف محدد بـداية لدراسـة أية ظاهـرة أو موضوع أو

حالة مرضية. 
Defloration                               )فَضّ )غِشَاء البكارة

ترتبـط عمليـة فض غـشاء الـبكارة عـند املمـارسة اجلـنسيـة األولى
ببعض املفاهيـم واألفكار واخملاوف لدى الفتيـات والشباب يف البيئة

العربية. 
Deformity                                              ه،  عَاهَةَتَشَو

غالباً بالنسبة للتشوهات اجلسدية الظاهرة.
Degeneration                               تَحَلّل، تَنَكّس،  انْحِالل

يستخـدم هذا املصـطلح طبياً للـتعبير عن تـراجع وحتلل يف التكوين
والوظيفـة، ويستخـدم يف علوم النفـس واالجتماع لـوصف بعض

الظواهر. 
social degeneration                            تَحَلّل اجتماعي
degenerative disorder                       اضطراب تنكسي

Deinstitutionalization             )اخلُرُوج من تنظيم )املؤسسات
يسـتخدم هذا املصطلح لوصف حترر بعض األشخاص من األماكن
الـداخليـة مثل املـؤسسـات واملسـتشفيـات ودور التـأهيل للمعـاقني
واملـسنني واملـرضى وعـودتهم إلـى اجملتمع، والـعكس هـو عملـية

.Institutionalization إدخالهم إلى هذه األماكن ويطلق عليها
Déja (F.)                                         )قَبل اآلن )فرنسية

يـصف هذا املصـطلح الفرنـسي مجموعـة من الظواهـر واألعراض
املـرضيـة حتدث يف بعـض األمراض العـصبيـة والنفـسيـة مثل خلل

.Temporal lobe   وظائف فص املخ الصدغي
déja entendu                               مَعْلُوم، سَبَق مَعْرِفَته
déja   fait                                      حَأصل، سَبَق فِعْله
déja pens                                       سَبَق التَفْكِير فيه
déja vu                                                 ْيَتهُسَبَق ر

Deliberate                                  مُتَأن، مَدْرُوس،  مُتَعَمّد
Suidcide من املصطلحـات التي تستخـدم كبديل لكلمـة االنتحار

استعمال تعبير إيذاء النفس املتعمد DSH وهو على نوعني: 
 اإليذاء القاتل Fatal deliberate self harm ويعني االنتحار. 
 اإليـذاء غير القـاتل Non-fatal deliberate self harm ويعني

محاولة االنتحار. 
deliberate self harm                      إيذاء النفس املتعمد

Delinquency                                جُنُوح، جُنَاح ،  انحراف
اجلنوح هـو انحراف سلـوكي مع خروج علـى القواعـد والقوانني،
ويـستخدم هـذا املصطـلح عادة ليـصف هذا االنحـراف يف األطفال

واملراهقني. 
delinquent                                         جَانِح، مُنْحَرِف

Delirium                                                       هَذَيَان

Decision Deliberate
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الهذيـان هو خلل يف حالة الوعي والوظائف العقلية يحدث بصورة
مفـاجئة مع عالمات نفسيـة وعصبية نتيجة ألسـباب مختلفة أهمها
أمراض اجلهـاز العصبي كـالصرع وإصـابات الـرأس، واألمراض
العضـوية مثـل أمراض الكلـى والقلب والكـبد، والتـسمم بـاملواد
الضارة واألدوية وغير ذلك، ويحـدث بنسبة تتراوح بني %25-10
يف مرضى األقسـام الباطنية واجلراحة والعـناية املركزة، ومن أمثلته
نوع الهـذيان االرتعـاشي الـذي يحدث يف مـدمني الـكحول عـند
االنسحــاب من التعـاطي، ويـتم العالج بـالتعـرف علـى الـسبب

وعالجه. 
delirium tremens                              هَذَيَان ارتعاشي

Delta rhythm/waves                    إيقاع دلتا /موجات دلتا
يضم إيقاع دلـتا أكبر املوجـات يف تخطيط كهربيـة الدماغ من حيث
الشـدة وأقلها يف التتـابع حيث أنها تكـون 3-2 يف الثانيـة وال تزيد

على 5 دورات يف الثانية وتدل على خلل مرضي. 
Delusion                                        تَوَهُّم ، وَهْم ، ضَالَل

تعتبـر الضالالت أو التـوهمـات من األعـراض النفسـية الـذهانـية
الهامة، وتعني وجود اعتقـاد خاط لدى املريض يصدقه وال يتفق
مع الواقع، ومنها أنواع مختلفة تصاحب حاالت الفصام والهوس
واالكتئاب والذهانات العضوية، وقد تكون الضالالت غريبة مثل
املـريض الـذي يعتقـد بـأنه مـراقب بـأجهـزة فضـائيـة، أو مـرتبـة
Systematized، وتبدو شبه منطقيـة مثل املوظف الذي يشعر بأنه

مضطهد من رؤسـائه، ومن أنواعها العَـدَمية Nihilistic، وتوهم
الـفقــــر  Poverty، واجلـــسـمـيــــة Somatic، واالضــطهــــاد
،Reference واإلشارة ،Grandeur والـعظمـة ،Persecution 

واتهــام النفـس Self-acuisition، وتـوهـم التـحكم والـسـيطـرة
اخلارجية Control، وتوهم اخليانة Infedility حني يشك املريض

يف عدم إخالص زوجه أو زوجته.  
delusion of control                              تَوَهُّم السَيْطَرة
delusion of grandeur                             تَوَهُّم العَظَمَة
delusion of persecution                       تَوَهُّم االضْطَهَاد
delusion of poverty                                 تَوَهُّم الفَقْر
primary delusion                                    تَوَهُّم أولي
secondary delusion                                تَوَهُّم ثانوي

Delusional                                              وَاهِم، وَهْمِي
نـسبـة إلــى التـوهـم أو الضـالالت. مت تصـنيـف مجمـوعــة من
االضطـرابات التـي تكون العالمـة الرئيـسية لهـا وجود املـعتقدات

.Deluded  الوهمية، ويوصف املريض بأنه متوهم

delusional beliefs                              مُعْتَقَدَات وَهْمِية
delusional disorders                         اضطرابات وَهْمِية
delusional jealousy                                 غِيرَة وَهْمِيّة
delusional patient                                  مرِيض واهِم

Dementia                                          خَرَف، خَبَل ، عَتَه
يعني اخلرف أو العته  Dementia مجموعة من االضطرابات تتميز
بتدهور يف الوظائف العقلية يرتبط بتقدم السن أو اإلصابة مبجموعة
من األمـراض مثل مـرض ألزهـامير وتـصلب الشـرايني أو احلاالت
الثـانويـة، وحتدث حـاالت اخلرف بـنسبه 5% فـوق سن 60 سـنة،
و20% فـوق سن 80 سـنة، ويكـون تدهـور الذاكـرة والسلـوك هو

العالمة األولى لها. 
dementia of Alzheimer's type        اخلَرَف من نوع ألزهامير
dementia praecox                        )خَرَف مُبَكّر )مُبْتَسِر
senile dementia                        خَرَف )عَتَه( الشيخوخة

Denial                                                          إنْكـار
مـن اآلليات الـدفاعيـة أو احليل التـي يتم فيهـا إنكار أمـور حقيـقية

لتجنب ما يرتبط بها من مشاعر أليمة. 
Dependence                                                  اعْتِمَاد

يف عام 1964،  أوصت منظـمة الصحة العـاملية باسـتبدال مصطلح
اإلدمـان Addiction مبصطلح آخـر هو االعتـماد علـى األدوية أو
اخملــدرات Drug dependence، ويعـني الـتفــاعل مع األدويـة،
وإحلاح احلصول عليها، واالجتاه لزيادة اجلرعة، وحدوث أعراض
انسحـابية  Withdrawal عـند التـوقف، ويكون االعـتماد نفـسياً
 Psychological، وبــدنيـاً  Physical، ويـسـتخـدم مـصـطلح

معاقرة املواد  Substance abuse بنفس املعنى. 
drug dependence         )االعتماد عـلى العقاقير )اخملدرات
physiological dependence             االعتماد الفيزيولوجي

)الوظيفي( 
psychological dependence                  االعتماد النفسي

Dependent                                     تَـابِع، عَالَة،  اتّكَالي
وصف للـشخص الـذي يعـتمـد علـى اآلخـرين يف احـتيـاجـاته،
ويطالبهم بتحمـل املسؤولية بدالً منه، وال يثق بنفسه، وال يستطيع

تدبير شؤونه مبفرده. 
dependent personality              اضطراب الشخصية
disorder                                           االتكالي

Depersonalization                                            تَبَدّد الشخصية
حـالة نفـسية يـشعر فيهـا الشخص بـالضيـاع، وأنه نفسه قـد أصابه

deliberate self harm Dependence
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تغـيير، وكما لـو أنه يف حلم، ومنفصل عن جـسمه وعن احلياة من
حوله. 

depersonalization disorder         اضطراب تَبَدّد الشخصية
Depression                                                   اكتئــاب

االكتـئاب هـو أحد أكـثر االضـطرابـات النـفسيـة انتشـاراً، وتقدر
إحصائيـات منظمة الصحة العاملية نسـبة اإلصابة باالكتئاب بحوالي
7% من سكان العـالم، وهو اضطـراب للمزاج مع هبـوط يف احلالة

الـنفسية واجلسديـة، وأسبابه عوامل وراثية ومكـتسبة مثل التعرض
للضغوط واخلـسارة، ولالكتئاب أنواع مـتعددة تختلف يف شدتها،
ومن أهـم مضـاعفــاته االنتحــار، والعالج عن طـريق األســاليب
النفــسيـة، واألدويـة املـضــادة لالكـتئــاب، والعالج بــالتخـليج

الكهربائي. 
masked depression                                اكتئاب مُقَنَّع
neurotic depression                        اكتئاب عُصَابي
psychotic depression                         اكتئاب ذُهَاني
reactive depression                         اكتئاب تَفَاعُلي

Depressive                                                   اكتئابي

تشمل االضطرابات االكتئابية مجموعة من احلاالت املتنوعة منها:
Major dep. disorders        االضطرابات االكتئابية الرئيسية 
Minor dep. disorders        االضطرابات االكتئابية البسيطة 

Recurrent brief     االضطـرابات االكتـئابيـة املوجـزة املتكررة 
dep. disorders

Other mood disorders               اضطرابات املزاج األخرى 
depressive disorders               اضطرابات اكتئابية
depressive equivalent       )مُكَافئ  اكتئابي )اكتئاب مُقَنَّع
depressive personality                       شخصية اكتئابية

Depth                                                             عُمْق
تدل الـكلمة علـى العمق مبعنـاه اجملرد ومفـهومه املعنـوي مثل عمق
التفكير، ومـنها تعبيـرات حتليل وسيكولـوجية األعمـاق التي تهتم

بالظواهر وتبحث يف جذورها.
depth analysis                                 حتليل األعماق
depth psychology                    سيكولوجية األعماق

Derailment                                  تَـنَكّب، خروج عن اخلط
Loosening of يـطلق علـى هـذه احلـالــة أيضـا تفـكك االرتبـاط
association وتـعني أن املريض ال يستطيع االحـتفاظ بخط مستمر

من التفكير ويجد نفسه قد خرج عنه.

Derealization                 تَبَدّد الواقع، التجريد من الواقعية
يعني هـذا شعور  املريض بـأن العالم من حولـه قد تغير وأصبح كل

ما فيه بالنسبة له غريباً.
Derma                                                            ِجْلد

تـوجـد عالقـة بني اجللـد واحلـالـة النفـسيـة، وكثيـر من األمـراض
اجللدية ترتبط بعوامل نفسية.

dermal                                                      جِلْدي
dermatology                               علم األمراض اجللدية
dermatophobia/dermatosiophobia             رُهَاب جلدي

اخلوف املرضي من تلف اجللد أو أمراض اجللد.
Desipramine                                              ديسبرامني

مركب ثالثي احللقات ـ دواء لالكتئاب.
Desire                                                            رَغْبَة

يستخدم هذا اللفظ لوصف الرغبة اجلنسية  Sexual desireمثالً.
Despair                                                 يَأس،  قُنُوط

يحدث هـذا الشعور عـلى سبيل املـثال يف الطفل الـذي ينفصل عن
األم.

Desyrel (Trazodone)                        :)ديسيرل )ترازودون
دواء مضاد لالكتئاب.

Detachment                                       انْفِكَاك،  انْفِصَال
يكـون رد فعـل الطفل الـذي يـبتعـد عن األم هـو االنفصـال عنهـا
عاطفـياً وحتدث لديه سلـسلة من اآلثار البـدنية والنفسيـة السلبية ال

يتخلص منها حتى بعودة األم إليه.
Deterioration                                                 تَدَهْور

وصف التراجع السلبي يف الوظائف احليوية أو النفسية.
Detoxification                                          يّةإزالة السُم

يف املــرحلــة األولـــى لعالج حــاالت االعـتمــاد علــى األدويــة
واخملدرات، يتم تـخليص اجلسم من هذه املـواد عن طريق خطوات

طبية إلزالة السمية  Detoxification متتد لعدة أيام.
Determinism                                                  حتمية

عالقة هذا املصطلح بالطب النفسي من خالل رؤية مؤداها أن الفرد
هو نتـاج لألحداث واخلبـرات التي مـر بها يف حيـاته، وأثرت فيه،

وتتحكم يف سلوكياته. 
detererminant                                             دمُحَد
determination                                   تَحْديد، تَصْمِيم

Development                                     نُمُو، ارتقاء ، مناء
هـذا املـصطـلح يف الطـب النفـسـي متت دراسـته منـذ بـدايـة القـرن

drug dependence Deterioration
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العشـرين مع االهتمـام بنـمو الـشخصـية، وتـأثيـر أحداث مـرحلة
الطفـولة علـى مراحل العمـر التاليـة، وقد امتـد هذا االهتمـام إلى
نواح بيولوجية وسلوكية تدخل كلها حتت مظلة ما يطلق عليه دورة
احليـاة  Life cycle، ويشمل الـنمو أو االرتـقاء النـواحي املعـرفية
،Language واللغـة ،Emotional  واالنفعــاليــة ،Cognitive

واألمور النفـسية اجلنسية Psychosexual، وتوجـد نظريات للنمو
،Erikson's theory  منهـا علـى سبـيل املثـال نظـريـة إريـكسـون
ونظريـة بياجـيه Piajet، كما يـدرس الطب الـنفسي مجمـوعة من
احلاالت املرضية حتت مسمى االضطرابات االرتقائية أو التطورية. 

developmental disorder         )اضطراب ارتقائي )تطوري
developmental psychology                   علم نفس النمو
development tests                           اختبارات االرتقاء
development theory                   )نظرية النُمُو )االرْتقَاء

Deviation                                                     انحراف
تـدل الـكلمـة علـى االنحــراف مبعنـاه اجملـرد أو املفهــوم املعنـوي
لالنحراف عن الـطريق السوي، وتدخل يف تعبـيرات إحصائية مثل
االنحــراف املعيـاري الـذي يعـني تـشتـيت القـيم حـول معـدلهـا

املتوسط.
median deviation                                انحراف وَسِيط
standard deviation                            انحراف معْيَاري

Dexamethasone                                       اختبار تثبيط
suppression test (DST)                        الدكساميثازون

يـجرى هـذا االختبـار DST للـتأكـد من تـشخيـص االضطـرابات
االكتئابية، ويتم عن طـريق استخدام مادة ديكساميثازون بجرعة 1
مجم بالفم الساعة 11 مساءً ثم قـياس مستوى مادة الكورتيزول يف
 اليـوم التالـي الساعـة 8 ص، 4 م، 11 م )1مجم دكسـا ميثازون
25 مجم كـورتيزول(، وتكون النتـيجة إيجابية حـينما يحدث عدم

تثبـيط  Nonsuppression يف مـستـوى الكـورتيـزول يف البالزمـا
)فـوق 5% ميكـروجـرام(، وميكـن من خالل هـذا االختبـار أيضـا
متـابعة تـأثيـر العالج مبضـادات االكتئـاب، مع مالحظـة أن بعض
النتـائج الـزائفـة حتـدث نـتيجـة لتــداخل بعض احلـاالت املـرضيـة

والعقاقير مع االختبار. 
Dexterity                                                       مَهَارَة

تتـأثر مـهارة استـخدام اليـد واألصابـع يف األعمال الـدقيقـة ببعض
احلاالت العصبية، ويتم اختبار ذلك عن طريق بعض املقاييس. 

manual dexterity                                   مَهَارَة يدوية
dexterity test                                       اختبار املَهَارَة

Dextroamphetamine                            دكستروأمفيتامني
(Dexedrine)                                         )دكسدرين(

هذا العقار من مجـموعة األمفيتـامينات  Amphetamines التي مت
تصـنيعهـا يف عـام 1935، ولهـا فعــاليـة يف عالج حــاالت النـوم
االنتيابي Narcloepsy، وبعض حـاالت االكتئاب، وفرط احلركة
 FDA يف األطفـال، وقد أجـازت هيئـة الغذاء والـدواء األمريـكية
استخـدام هذا الدواء يف حـاالت النوم االنتيـابي، واضطراب خلل

.ADD-HD االنتباه مع زيادة احلركة يف األطفال
Dextrophobia                                          رُهَاب اليمني

اخلوف املرضي من األشياء املوضوعة يف الناحية اليمنى.
Di-                           بادئة معناها: مُزْدَوَج ، اثْنَان، مُضَاعَف

تدخل هذه البادئة يف كلمات لتدل على أشياء مزدوجة أو ثنائية.
dichotomy                          ثنائية، التقسيم  إلى نوعني
diplegia                          )شلل مزدوج )يف جانبي اجلسم

Diagnosis                                                   تَشْخِيص
يحتــوي التقـريــر النفـسـي للحــاالت علــى وضع التــشخيـص
املبــدئي Provisional يف البـدايــة، ثم التـوصل إلـى التـشخـيص
الـنهائي  Final، وقد يـتم وضع تشخيص ثـنائي Dual يف احلاالت
Multiple أو تـشخيص متعدد ،Comorbidity املرضيـة املزدوجة
، ويتم التـوصل إلى التـشخيص بعـد دراسة تـاريخ احلالـة وإجراء

الفحص اإلكلينيكي. 
diagnostic interview                        مُقَابَلة تشخيصية
differential diagnosis                        تشخيص تفريقي
diagnostic test                                 اختبار تشخيصي

Diagnostic and Statistical       الدليل التشخيصي واإلحصائي
Manual of Mental Disorders           لالضطرابات العقلية

Diazepam (Valium)                             :)اليومT( ديازبام
أحد مشتقات الـبنزوديازبني ويعتبـر من أكثرها انتـشاراً، ويستخدم
لتـأثيــره املضــاد للقلق، ومهـدئ، ومنــوم، ويف عالج الصَـرَع،

والعمليات اجلراحية.
Dibenzoxapine                                       دايبنزوكسابني
Didactic                                                      تعليمي

Group therapy وصف يـطلق على بعض أنـواع العالج اجلماعي
حيث يكون الهدف الرئيسي للعالج تعليمي.

Diet                     غذاء، قـوت
للغذاء الصحي تأثير غير مباشر على الصحة البدنية والنفسية.

Detoxification Diagnosis
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dietary therapy                العالج الغذائي، العالج بالقوت
Difference                                             اخْتِالف،  فَرْق

يوجـد االختالف أو الفروق بني األفراد يف التكوين العام والقدرات
البـدنيـة والـعقليـة، أمـا التـشخيـص التفــريقي فـإنه يعـني وضع
احـتمـاالت أخـرى للحــاالت املتـشـابهـة يف األعــراض لتــرجيح

اعتبارات التوصل للتشخيص السليم.
individual differences                             فُرُوق فردية
differential                                       تفريقي،  فَارِق
differential dignosis                      التشخيص التفريقي
differntiation                                              تَفْرِقة

Dimethoxymethylamphetamine               ثنائي ميثوكسي
ميثيل أمفيتامني

من مشتقـات األمفيتـامني املنـبهة للجهـاز العصبي، وتـوجد بعض
املشـتقات األخـرى اخملتلفـة تسـتخدم كـمواد لإلدمـان، وتدخل يف
،Crack مــواد تعــرف بـــأسمــاء دارجــة مـتعــددة مـثل الكــراك

.Eve  وحواء ،Adam  وآدم ،Crystal  والكرستال
Diphenhydramine              )دايفنهيدرامني )مضاد للهستامني
Diphenyebutylpiperidine                 دايفنيل بيوتل ببريدين

(Pimozide)                                            )بيموزيد(
Dipsomania                                           هَوَس الشراب

مصطلح يـطلق على حـالة اإلحلـاح القهري لالنـغماس يف تـعاطي
الكحول.

Direct                                                           مُبَاشِر
تعنـي الكلمـة وصف األشيـاء املبـاشـرة بـاملعنـى اجملـرد أو املعنـوي
وكذلك االجتاه، ومـنها وصف نوع املقابلة الـنفسية، والعكس غير

.Indirect مباشر
direction                                   جَاه،  قِيَادةتَوْجِيه، ات
direct interview                                   مُقَابَلة مُبَاشِرة

Discharge                            )تَفْرِيغ، خروج )من املستشفى
كمـا تـوجـد قـواعـد لـدخـول املـرضـى النفـسيـني للمـستـشفيـات
Admission فإن اخلروج Discharge، له أيضـا خطوات وقواعد

منظمة. 
involuntary discharge                       خُرُوج غير إرادي

Disclosure to safeguard                  إفشاء )السر( للحماية
Confidentiality , Privilage يـدخـل حتت بنـد الثقــة واالمتيـاز
ضرورة حفظ أسـرار املرضـى، وحق املريض يف سـرية مـا يتعلق به
مـن معلومـات، لكن واجب التحـذير واحلمـاية يجـعل من املمكن

إفشــاء بعض املعلـومـات التي يـدلي بهـا املـريض إذا كـان يف ذلك
حـمايـة للـمريـض أو للغيـر أو دفع ضـرر محتـمل، ويتعلق بـذلك
بعض االعتبارات األخالقـية والقانونية التي يهتم بها الطب النفسي

الشرعي.
Discrimination                                                 ييز

التميـيز بـني املؤثـرات اخملتلـفة له جـوانب نـفسيـة يف عمليـة التعلم
.Conditioning  والتشريط Learning

discriminative                                              مُمَيّز
Disease                                                          مَرَض

يطلق على األمراض بصفة عامة: عضوية أو نفسية.
Disorder                                                     اضطراب

خلل أو اضطراب يف الـوظائف البـدنية أو النفـسية يؤدي إلـى حالة
مرضية.

Disorientation                                تَوَهَان، فقدان التوجه
يصف هـذا املصطلح اضـطراب الـتعرف علـى الزمـان أو املكان أو

األشخاص.
Dispal (orphenandrine)                  )ديسبال)أورفيناندرين

من األدوية املضادة ملفعول الكولني.
Displacement                                         إزَاحَة،  إحْالَل

من اآلليـات أو احليـل الدفـاعيـة، ويعني إزاحـة االنفـعال املـرتبط
بشـيء أو فكرة وإحالله على شيء آخر مـشابه له يف بعض النواحي

واملواصفات لتقليل تأثير هذا االنفعال يف احلاالت العصابية .
Disposition                               )اسْتِعْدَاد )نفسي أو بدني

يستخدم لوصف االستعداد النفسي أو البدني.
Disruption                                                      تَمَزّق

يصف مـصطلح اضـطراب الـسلوك املـمزق اضـطرابـات سلوكـية
حتدث يف األطفـال واملراهقني وفيه تـظهر عالمات العـناد والتحدي
أو التعدي عـلى حقوق الغيـر وخرق القواعـد االجتماعيـة، وتزيد

نسبة هذا االضطراب يف الذكور يف هذه املرحلة العمرية.
disruptive behavior disorder       اضطراب السلوك املُمَزّق

Dissociation                              تَفَارُق،  انْفِصَال،  انْفِكَاك
يـستخـدم هذا املـصطلـح لوصف إحـدى احليل الـدفاعـية لـتفادي
الـضغوط النفسية، ويف حـاالت االضطرابات االنفصـالية يضطرب
تعـرّف املريض علـى هويته ويـتغير الـوعي، وتشمل هـذه احلاالت
النـسيان االنفـصالي لفتـرة محددة، وحـاالت الشخصيـة املزدوجة
واملتعـددة، أو تقمص هـوية أخـرى دون وعي مع التجـوال، وغير
ذلك من الظواهر االنفصاليـة الغريبة التي كانت تدخل حتت مسمى

diagnostic interview Displacement
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.Hysterical dissociation االنفصال الهستيري
dissociative amnesia                نِسْيَان )نساوة( انفصالي
dissociative disorders                    اضطرابات انْفِصَالِية
dissociative fugue                               شَرَاد انفصالي
dissociative indentity disorder     اضطراب هُوِيّة انْفِصالي
dissociative pheneomena                    ظَواهِر انفصالية
dissociative trance disorder     اضطراب الغَيْبَة االنفصالي

Distortion                                          تَحْرِيف ، تشويه
مـن اآلليات أو احليل الـدفاعيـة التي يتـم من خاللها إعـادة تشكيل
احلقـائق لتالئم االحتيـاجات الداخلـية للشخص، ويـحدث بسبب
ذلك ظـواهـر مـرضيـة مـثل التـوهم والـهالوس واملعتقـدات غيـر

الواقعية. 
Distractability                                        قَابِلية الشُرُود

من ظواهـر تشـتت االنتبـاه وعدم الـتركيـز كما يحـدث يف حاالت
الهوس على سبيل املثال.

distraction                                        شُرُود ، تَشَتّت
Disulfiram (Antabuse)                    :)دايلسفرام )أنتابيوز

)دواء لعالج إدمان الكحول(
.Antabuse سبق وصف هذا الدواء حتت

Disuse                                                  عدم استعمال
هناك قاعدة تنطبق على الـوظائف اجلسدية والعقلية تقول بأن عدم
االستعـمال يـؤدي إلى فقـدان الوظـيفة، ويـظهر ذلـك واضحاً يف
األعضاء التي ال تستـخدم لفترة طويـلة بسبب املرض فـإنها تصاب
بـالـضمـور، ويـنطـبق ذلك علـى بعض الـوظـائف مـثل املمـارسـة

اجلنسية.
Diurnal                                       نَهَاري

يصف هـذا املصطلح التقلـبات اليومـية واختالف احلالـة على مدى
ساعات اليوم، مثل ما يحدث يف بعض حاالت االكتئاب التي تزيد

شدة أعراضها يف الصباح وتتحسن يف املساء.
diurnal variations                          تقلبات يومية

Divorce                                طَالَق
يهـتم الطب النفـسي بدراسـة اجلوانب النفـسية يف ظـاهرة الطالق،
ودراسـة العوامل الـتي تزيـد من احتمـاالت الطالق مثل الـنواحي
النـفسية واملـستوى االجتمـاعي واألمور املـادية واجلنسـية، واآلثار

النفسية املترتبة على الطالق. 
emotional divorce                             الطَالَق العَاطِفي
divorce therapy                                   عِالَج الطالق

DNA (deoxyribonucleic acid)          الدنا؛ مختصر:  احلمض
الريبي النووي املنزوع األكسجني

احلمض النـووي املوجود يف نواة اخللـية ويتكون من قـواعد أمينية،
ويحمل الصفات الوراثية يف اجلينات.

Doctrine                                                   مَذْهَب، عقيدة راسخة
مثل املذاهب الفلسفية والعقائدية اخملتلفة.

Doctor-potient relationship              عالقة الطبيب باملريض
لعالقة املـريض والطبيب جوانب نفسية وقـانونية وأخالقية ودينية،
وتكـوين عالقة عالجـية هو اخلـطوة األولى يف العـالج النفسي عن
طـريق األلفـة Rapport، ويهتـم الطب الـنفسـي الشـرعي بـبعض

جوانب هذه العالقة وما يحدث فيها من اضطراب. 
Dogmatic               دُوجْمَاتي، عَقِيدي، جَازِم، مُؤكّد بغير دليل
Dogmatil (sulpiride)                       :)دوجماتيل )سلبرايد

دواء مضاد للذهان.
Dolophine (Methadone)                    :)دولوفني )ميثادون

دواء يستخدم يف عالج إدمان األفيونات.
Dominance                                           سِيَادة، سَيْطَرة

متت دراسـة ظـاهـرة تـدرج الـسيـادة  Dominance hierarchy يف
احليوانـات، واتضح االرتباط بني فقـدان السيطرة أو تـدني السيادة
مع حالـة نفسـية سلـبية، ويـنطبق هـذا النمـوذج على مـن يفقدون

الوظائف والنفوذ. 
cerebral dominance                                سَيْطَرة مخية
dominant                                          سَائِد، مسيطر
dominant gene                                     اجلني السَائِد

Don Juan                                    )دون جوان )دون خوان
مصطلح الدوجنـوانية أو الولع بـاملرأة يصف حاالت الـرجال الذين
يسعون إلـى إقامة عالقات متعددة مع النساء، ويعكس ذلك شعور

بالدونية أو شذوذ مكبوت يف بعض احلاالت. 
Don Juanism                              )دوجنوانية )وَلَع بالنساء
L-Dopa (levodopa)                           :)ودوباTإلـ.دوبا )لي

دواء لعالج مرض باركنسون.
Dopamine (DA)                                             دوبامني

لهذه املـادة أهميـة خاصـة يف الطب الـنفسي، وهـو أحد األمـينات
احلـيويـة  Biogenic amines، ويتكـون بعـد عدة خـطوات تـبدأ
باحلمض األمينـي تيروزين  Tyrosine ويتحول بعد ذلك  إلى مادة
 HVA، وملـادة دوبـامني عالقـة مبـاشـرة مبظـاهـر مـرض الفصـام

،وبعض األمراض النفسية والعـصبية األخرى مثل الشلل الرعا

Disposition Dogmatil
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ويوجد منه عدة أنواع مثل  D4 , D3 , D2 , D1كما أن للدوبامني
عالقة بتأثير األدوية النفسية مثل مضادات الذهان. 

dopamine hypothesis                         فَرْضية الدوبامني
dopamine receptors                      مُسْتَقبالت الدوبامني
dopaminergic  neurons              خاليا عصبية دوبامينية
dopaminergic tracts                       مَسَارات دوبامينية

Dose                                                             جُرْعَة
جـرعة األدويـة يتم تـنظيمهـا وتعديلهـا وفقاً لعـوامل مختلفـة مثل
الـسن والوزن وطبيعة األعراض، وتبـدأ بجرعة مبدئية   Initialثم

جرعة االستمرار  Maintenance dose حسب كل حالة. 
dose - response curve             منحنى اجلرعة ـ  االستجابة

Double                                      ثُنَائي، مُزْدَوَج، مُضَاعَف
فكـرة القيـد املـزدوج هي افتـراض Xجـريجـورى بـاتسـونZ حـول
خصـائص األسرة يف مـرضى الفـصام، وتعنـي تلقي الطفل رسـالة
مـزدوجة حـيث يقال لـه:  افعل كذا، واملكـافأة علـى ذلك، ثم يف

مناسبة أخرى: ال تفعل نفس الشيء، والعقاب عليه. 
جتـرى الدراسـات مجـهولـة الطـرفني الختـبار تـأثيـر الدواء عـلى

مجموعتني دون أن يكون ذلك معلوماً للقائمني بالتجربة.
يحـدث االكـتئـاب املــزدوج يف 40% من حــاالت االضطـرابـات
االكتئابيـة الرئيسيـة Major depressive disorders حيث يعانون
Dysthymic بـاإلضـافـة إلــى ذلك مـن اضطـراب عُـسْـر املـزاج

disorder مما يؤدى إلى مقاومة احلالة للعالج. 

مـن اختبارات الـوظائف اإلدراكيـة بطريقـة التنبيه املـزدوج املتزامن
عن طـريق ملس رأس املريـض ويده يف نفس الـوقت واختبـار قدرته
علـى التمييـز والتعرف علـى ذلك، ويدل استقبـال منبه واحد دون

اآلخر على خلل يف وظائف املخ. 
حتـدث ظـاهـرة االزدواج يف حــاالت االنفـصــال الهـسـتيـري أو
اضطـراب تبدد الشخـصية  Depersonalization حيث يـشعر بأن
ذاتـه الواعـية Conscious self قـد تركـت اجلسـد وانفصـلت عنه
لـتحوم فـوقه، أو حني يـتوهـم أنه أصبح كيـانني منفـصلني كل عن

اآلخر. 
double bind concept                      مفهوم القيد املزدوج
double - blind study                   دراسة مجهولة الطرفني
double depression                               اكتئاب مزدوج
double simultaneous stimulation      تنبيه مزدوج متزامن
doubling phenomenon                         ظاهرة االزدواج

Down’s syndrome                                    مُتَالَزمة داون

من حاالت اخللل الكروموسومي التي تؤدي إلى التخلف العقلي،
وصفها الطبيب اإلجنليزي XداونZ عـام 1866، ويطلق عليها أيضا
املنغـوليـة Mongolism  نظـراً للـشكل والعالمـات املميـزة للعني
واألنف يف األطفال املصابني، واخللل يف الـكروموسومات رقم 21
الـتي تكـون 3 بـدالً من 2، ومعـدالتهـا حـوالي 1 يف كل  700 من
املوالـيد، وتزيد احتـماالت حدوثها يف األمهـات فوق سن  32 سنة

لتصل إلى 1% من املواليد. 
Doxepin            )دواء ثالثي احللقات لعالج االكتئاب( دوكس
Drawing                                                          رَسْم

للـرسم أهمية خاصـة من النواحي النفسيـة يف حتليل محتوى الرسم
وتفسير معنى األشكـال واأللوان، وتقييم احلالة النفسية لألطفال،
واخـتبــار رسم الـشخـص من االخـتبـارات اإلسقــاطيـة للـذكـاء

والشخصية يف األطفال والكبار. 
automatic drawing                                 رَسْم تلقائي
draw a person test                        اختبار رَسْم الشخص

Dream                                                             حُلم
يهـتم الطب الـنفسي بـاألحالم والظـواهر املتـعلقة بهـا، وقد وضع
فرويـد نظرية لألحالم وشـرحها، ويرتبـط باألحالم بعض اآلليات
الـنفــسيــة مـثل الـتكـثيـف  Condensationوالتـمثـيل الــرمــزي
 Symbolic representation، وحملــتــــــوى األحـالم عالقــــــة

باالنفعاالت النفـسية مثل القلق واالكتئاب واخلوف والتوقع، ومن
املنظـور اإلسالمي،  فـإن الرؤيـا قد وردت يف مـواضع كثيـرة من

القرآن الكرمي مع داللتها وعالقتها بأحداث املستقبل. 
dream analysis                                حتليل احلُلم
dream content                                     محتوى احلُلم
dreamlike state                              حالة شبيهة باحلُلم

dream symbolism                                   رمزية احلُلم
dream work                          نَسْج احلُلم

Drive                   دَافِع، بَاعِث
يـدرس علـم النفـسي أنـواع الـدوافع مثل دافـع السـيطـرة واجلـوع

واجلنس، وتأثيرها على السلوك اإلنساني.
drive theory                                        نَظَرية الدَافِع

Drug(s)                                          عَقار ، دَوَاء، مُخَدّر
العالج باألدويـة والعقاقير وتأثيرها على الـوظائف البدنية والنفسية
كعـالج وأعراضـها اجلـانبـية وتـركيبهـا وجرعـاتهـا والتفـاعل بني
العقــاقـيــر يـتـم دراسـته بـتـــوسع يف علـم األدويــة الـنفــسـيــة

.Psychopharmacology

Dolophine Drawing
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drug interaction                                    تآثر األدوية
drug therapy                                    العالج باألدوية

DSM-IV : (Diagnostic and        مختصر: الدليل التشخيصي
Statistical Manual -                    واإلحصائي ـ الطبعة الرابعة

fourth edition)                

Diagnostic انظر شـرح مصطلح الدليل التـشخيصي واإلحصائي
.and Statistical Manual

DST (dexamethasone                    مختصر:  اختبار تثبيط
suppression tes)                                 الدكساميثازون

.Dexamethasone suppression test  انظر شرح مصطلح
DTS (delirium tremens)               مختصر: هذيان ارتعاشي

الـهذيـان االرتعـاشي DTS حـالة حتـدث يف نسـبة حـوالي 5% من
مدمني الكحول خصـوصاً بعد التوقف عـن التعاطي، ومن مدلول
املصطلح فـإن العالمات الرئيـسية للحالـة تكون الهذيـان وهو حالة
تغيـر يف الوعي مصحوبة باضطراب يف الوظائف العقلية، وارتعا
حــركي يف اجلـسم واألطـراف، ويـستخـدم يف العالج مـشتقـات
الـــبـــنـــــــزوديـــــــازبـــني املـهـــــــدئـــــــة خــــصـــــــوصـــــــاً
كلـــورديـــازبـــوكــسـيـــد Chlordiazepoxide أو لـــورازيـبـــام

.Lorazepam

Dual                     ثُنَائي
يطلق وصف ثـنائي أو مـزدوج  يف بعض احلـاالت مثل التـشخيص
املـزدوج حني توجد أعراض حالـتني يف نفس املريض، ويطلق على
هـذه احلالة أيضا  املراضة املتـرافقة Comorbidity وبالنسبة للعالج
اجلنـسي املـزدوج فهـو أسلـوب عالجي حلـاالت ضعف املمـارسـة
W.Masters & V. اجلـنسيـة ابتكـره كل من مـاستـرز وجونـسون

 Johnson وفيه يتم تطبيق العالج على الزوجني معاً. 

dual diognosis                               تشخيص مُزْدَوَج
dual - instinct theory                   نظرية الغَرِيزة املزدوجة
dual - sex therapy                       العالج اجلِنسي املُزدَوج
dualism                      ثُنَائية

Durham rule                                           قاعدة دُرهام
يف تـطور أحكام املسـؤولية اجلنائيـة للمرضى العقلـيني التي يدرسها
الطب النفـسي الشـرعي،  مت وضع قاعـدة دُرهام يف واشنـطن عام
1954 كبـديل لقاعدة مـكناتن  McNaughten التـي تعفي املريض

العـقلي من املـسؤولـية إذا كـان الفعـل الذي قـام به بـسبـب املرض
العقلـي حني ال مييـز طبيعـة عمله أو يفـرق بني الـصحيح واخلـطأ،
وتنص قاعدة دُرهام عـلى أن Xالشخص ال يعتبر مسؤوالً عن عمل

مـا إذا كان هـذا العمل نتيجـة عقل مريـض أو ناقصZ، وأدى ذلك
إلى تساهل شـديد وبراءة املتهمـني ألسباب عقلية بـزيادة 14 ضعفاً

عن ذي قبل، ومت إلغاء هذه القاعدة بعد 10 سنوات.
Duty to warn                                         واجب التحذير

واجب التحـذير واحلمـاية من األمـور التي يهتـم بها الطـب النفسي
الشرعي، ويعني ضرورة قيام الطبيب النفسي بالتحذير من خطورة
املريض علـى نفسه أوعلـى اآلخريـن رغم تعارض ذلك مـع إفشاء
سر املريض، ولعل قـضيــــة XتاراسـوZ، وفيها قام أحـد املرضى
النفسيني بقتل أخته بعد أن حذر الطبيب من ذلك وأبلغ الشرطة من
القضـايا الهـامة حـول هذه النـقطة الـتي يدور حـولها اجلـدل حول

سرية املرضى، وتقدير خطورتهم، واإلبالغ عن ذلك. 
Dying patient                                       املريض املُحتضر

يهـتم الطب النفـسي بدراسـة رد فعل املرضـى امليئوس مـن شفائهم
عنـد االحتضـار، والتـدخل مع األسـرة واملريـض يف هذه املـرحلة

احلرجة.
Dynamic                                             دَيْنامي،  حَرَكِي

dynamic structure                           التركيب الدينامي
group dynamics                              ديناميات اجلماعة

Dys-                              بادئة معناها: صَعْب، عَسِير،  خَلَل
مجموعة من الـوظائف النفسية واجلسـدية يصيبها اخللل أو يصعب

القيام بها، ولذلك أمثلة كثيرة.
dysautonomia                             عُسْر ذاتية األعصاب
dyscalculia                                          خلل احلِسَاب
dysgraphia                                          خلل الكتابة
dyslexia                                               خلل القراءة
dysmorphophobia   )رُهَاب التشوه )اخلوف من تشويه املظهر
dyspareunia                            عُسْر اجلماع، ألم اجلماع
dysphoria                                    انزعاج، عُسْر املزاج
dysthymic disorder                 اضطراب االكتئاب اجلزئي
dystonia                                               خَلَل التوتر
dyslalia                                     )خلل النطق )النمائي

automatic drawing Duty to warn
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E

Ear             أُذُن، سَمْع، إصْغَاء
لـألذن معنــى مبـاشــر، أو معنـى مجـازي لــوظيـفتهـا يف الـسمع
واإلصغاء، ويرتـبط فقدان وظيفة السمع بزيادة القابلية للضالالت

)التوهمات( . 
ear-minded                                         سَمْعِي العَقْل
ear-pulling                                              شَدّ األذُن
to give an ear                                             يُصْغِي

Eating disorder(s)                     )اضطرابات الطَعَام )األكل
تشـمل هذه االضـطرابـات التي حتـدث يف نسبـة تصل إلـى 4% من
املـراهقني والشباب، كمـا حتدث يف األطفال حاالت مـتنوعة أهمها
مرض فقد الـشهية )القهم( الـعصبي Anorexia nervosa والنهام

.Bulimia nervosa  العصبي
Eccentric                           غَرِيب األطوار، مُتَطرّف، هَوَائي

eccentricity                                       غَرَابَة،  تَطَرَّف
Echo                                                      صَدَى، رَجْع

تصف هذه املصطلحات مجموعة من األعراض املرضية حيث ميثل
صدى األفكـار عالمة مميـزة ملرض الفصـام حني يستمع املـريض ملا
يدور بـرأسه من أفكار، وحتـدث ظاهرة الـصدى اللفظي والـترديد

واحملاكاة يف بعض األمراض العصبية والنفسية . 
echo des pens                                     صَدَى األفكار
echolalia                              صَدَى لَفْظي، تَرجِيع لَفْظي
echopalilalia                             تَصْدِية،  مُكَاء، تَرْدِيد
echopraxia                        تَصْدِيَة احلركة، مُحَاكَاة الفِعْل

Eclectism                                                     انْتِقَائِيّة
eclectic psychology                       عِلْم النَفْس االنْتِقَائي

Ecology                       إيكولوجيا، علم املَأوَى،  دِراسة  املَقَر
human ecology                                إيكولوجيا بشرية

Economic                                                   اقْتِصَادِي
هناك وسـائل عالجية تعتمد على منح مكافأة اقتصادية إما مادية أو
عيـنية لـتشجيع املـريض علـى سلوك مـرغوب أو حني يـتوقف عن
سلـوك غيـر مرغـوب، ويهتم الـطب النفـسي الـشرعـي باحلـقوق
االقـتصـاديـة للمـرضـى العقلـيني وهي جـزء من احلقـوق املـدنيـة
للمـريض Civil rights يف إدارة شـؤونه املالـية بـاستثنـاء حاالت

فقدان األهلية املدنية حني يتم احلجر على املريض. 
economy                                                  اقتصاد
token economy                          اقتصاد العُمْلَة الرمزية

patient's economic rights          حقوق املريض االقتصادية
Ecstasy                                       شَطْح،  انْجَذَاب، نَشْوَة

إحدى درجات التغيـر الوجداني مع ملـسة من االنتشـاء الروحاني،
حتدث يف حاالت اضطرابات املزاج وحتت تأثير بعض العقاقير.

E.C.T. (electroconvulsive                 مختصر: عِالَج بالتَخَليِج
therapy)                              الكهربائي، عالج بالصدمة

الكهربائية،  عالج بالرَجْفَة الكهربائية
هذا النوع من العالج بـاستخدام الكهرباء هو أحـد الوسائل الفعالة
واآلمنـة لعالج حـاالت االكتـئاب الـشديـدة والهـوس واألمراض
العقلـية الـذهانـية، ويقـوم هذا العـالج على فـكرة الـصدمـة التي
استخدمها مدونا  Meduna باستخدام الدواء، وبدأ أول استخدام
للـصدمات الكهربـائية بواسطـة سرلتي وبيني Cerletti & Bini يف
روما عـام 1938، ومت تطـويره بـإضافـة دواء باسـط للعضالت ثم
دواء مخـدر ملنع املـضاعـفات النـاجمة عـن هذه اجللـسات وأهـمها
احتمـاالت الـكسـور يف العظـام، وكـذلك تتـم اجللسـات بـوضع
أقطـاب التـيار علـى جانـب واحد مـن الرأس Unilateral لـتقليل
التأثير السلبي علـى الذاكرة، ومعدل اجللسـات 2-3 أسبوعياً حتى

6-12 مرة يف املتوسط . 

Ect-                                             بادئة معناها: خَارِجي
ectoderm                    أدَمَة خارجية، طبقة اجللد السطحية

Education                                              تَعْلِيم، تَرْبِية
من اجلـوانب الـنفسـية للـتربـية والـتعليم قـابليـة التعلم، والـتاريخ

التعليمي للمرضى النفسيني، عند تقييم حالتهم . 
educability                                          قَابِلّية التعلم
educational history                          التعليمي التاري
educational psychology                   علم النفس التربوي

EEG (electroencephalography)             ُْمختصر: رَسْم امل
الكَهْرُبَائي،  تَخْطِيط كهربائية الدِمَاغ

بدأ اسـتخدام هذه الـتقنية الكهـروفيزيولـوجية بواسـطة هانـز برجر
Berger عــام 1929، ويعـتمـد رسـم املخ علـى رصــد النـشـاط

الـكهربـائي للخاليـا العصبـية الـسطحـية للقـشرة اخملـية عـن طريق
أقطـاب توضع علـى فروة الـرأس بنظـام معني، بحيـث يلتقط كل
منها إشارات منطقة معينة، وتظهر املوجات بأنواعها حسب تتابعها

وهي: 
)Delta :   4Hz ثانية )هرتزموجات دلتا: أقل من 4 دورات 

(Theta : 4 -8 Hz) ثانيةموجات ثيتا: 4-8  دورات 
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elective mutism

(Alpha :  8-13Hz)  ثانيةموجات ألفا: 8-13 دورة 
(Beta :   >13 Hz) ثانية موجات بيتا: أكثر من 13 دورة 

ويتـم تفسيـر السجل الكهـربائـي حسب تتـابع وشدة وتـوزيع هذه
املوجات، أو ظهور نشـاط انتيابي Paroxysmal أو موجات حادة
وشوكـات Spikes، ومن أهم احلاالت التي يـساعد يف تـشخيصها

.Epilepsy  هذا الفحص األنواع اخملتلفة من حاالت الصرع
Effect                                                      نَتِيجَة،  أثَر

effective treatment                                  عالج فَعَّال
effectiveness                                     فَعَالِيّة، فَاعِلِيّة

Efferent                                                               صَادِر، مَصْدَر
األلـياف العصبية التي حتمل اإلشـارات واحلركة من اجلهاز العصبي
إلى اعضاء اجلسم، وعكسهـا تلك التي حتمل أنواع اإلحساس من

.Afferent اجلسم إلى اجلهاز العصبي وتوصف بالوارد
efferent nerve fiber             )ليفة عصبية صادرة )حركية

Ego                                                                األنا
،Id  تبـعاً ملفهـوم فرويـد ونظـرياته حـول تكويـن النفس مـن الهو
واألنــا Ego، واألنــا األعلــى Superego  فــإن األنــا يـختـص
بـالتعـامل مع حقـائق احليـاة والعـالم اخلـارجي، ويـستخـدم هـذا
املصطلح على نطاق واسـع يف علم النفس والطب النفسي ويضاف

لوصف الكثير من احلاالت. 
ego analysis                                           حتليل األنا
ego boundories                                       حُدُود األنا
ego centric                                   مُتَمْرِكز حول الذات
ego defenses                                       دِفَاعات أنوية
ego-dystonic                                        مـجايف لألنا
ego functions                                        وظائف األنا
ego-ideal                               )مثال األنا )املثل األعلى
egoism / egoistic                                   أنَوِيَّة / أَنَوِي
ego states                                             حاالت األنا
ego-syntonic                              مُتَنَاغِم،  مُتَوَافِق األنا

Eidetic                                            عَيَاني، رُأْى العَيْن
يصف مـصطلح الصـورة احلية الـذاكرة املـرئية املـرتبطـة يف الغالب

بهالوس نشطة .
eidetic image                                          صُوُرة حَيّة

Ejaculation                                               قَذْف، دَفْق
قذف املني يف اجلماع أو االستمناء عملية فيزيولوجية ينظمها اجلهاز
العصبي الذاتي، واضطراب القذف املبكر يعني حدوث القذف بعد

فترة زمنية وجيزة من بداية اللقاء اجلنسي. 
ejaculatio praecox/premature ejaculation     رقَذْف مُبَك
ejaculatory disturbances                   اضطرابات القَذْف

Elation                                         زَهْو، ابتِهَاج، انْتِشَاء
حالة من حاالت املزاج العالي تـتميز بإحساس زائد بالبهجة يختلط
بالزهو دون مبرر خارجي وحتدث يف بعض حاالت الهوس اخلفيف

Hypomania  أو حتت تأثير بعض العقاقير. 

Elderly                                              ْن، شَيكَبِير الس
يعتبر من كبار الـسن من جتاوز سن التقاعد )60-65  سنة(، وتصل
نسبة املسـنني إلى 20%  أو اكثر يف بعض اجملتمعـات املتقدمة، وكبار
الـسن يـشكلــون مجمـوعــة متجـانـســة ويتـم تصـنيـفهم إلـى 3

مجموعات: 
 صغار املسنني  [Young-Old]  )65-75 سنة(.

 كبار املسنني  [Old-Old]  )75-85 سنة(.
 الطاعنون يف السن  [Very Old] )فوق سن85 سنة(. 

ويستخدم مصطلح مـسن أو شيـخ ومنه حالة الشيخوخة التي تتميز
بخصائص بدنية ونفسية خاصة.

elder abuse                                 سوء مـعاملة الشيو
Elective                                           انْتِخَابي،  انتقائي 

يعنـي هذا املـصطلـح أن احلالـة اختـياريـة حتدث يف مـواقف معيـنة
ولـيست مطلقـة أو ثابتـة، واملثال هـنا حالـة اخلرس االنتقـائي  التي
تعني عـدم القدرة واالمتنـاع عن الكالم أحيانـا  يف موقف أو ظرف
أو مكــان معني يف شـخص يـسـتطـيع الكالم يف مـواقف أخـرى،
ويطلق أيضا مصطلح اخلرس االنتقائي Selective mutism بنفس
املعـنى، وحتدث هـذه احلالة يف األطفـال بنسبـة تترواح بني 3-8 كل
10 آالف، واملثـال عليهـا الطفل الـذي يتحـدث بطـالقة يف املـنزل

وميتنع متاماً عن الكالم يف املدرسة وقد يكتفي باإلمياء أو اإلشارة. 
elective mutism                                اخلَرَس االنتقائي

Electra complex                                         ُقْدَة إلِكْتْرا
متثل عـقدة إلكتـرا  إحدى الظـواهر التـي وصفها فـرويد يف مـرحلة
النمـو اجلنـسي Phallic stage يف الـطفل وهي املـرحلـة التـي تلي
املـرحلـة الـفميـة Oral، والشـرجيـة  Anal، وتـعني هـذه العقـدة
ارتـباط االبـنة األنـثى بعالقـة حب لألب ورغبـة يف استـبدال األم،
ويظهـر ذلك يف صـورة تقمص  Identification مـع األم حلل هذا

الصراع. 
Electro/electric                                             كَهْرُبَائي

تـدخل هذه املصـطلحات ضمن أسـاليب التشـخيص والعالج التي

Effect
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تستخدم يف املمارسة وأبحاث الطب النفسي . 
Electroconvulsive therapy (ECT)              عِالَج بالتَخَليج

الكهربائي، عالج بالصدمة  
الكهربائية،  عالج بالرجفة الكهربائية

Electroencepholography (EEG)    ،تخطيط كهربائية الدماغ
رَسم املُْ الكهربائي

electrophobia                                   رُهَاب الكهرباء
اخلوف املرضي من الكهرباء.

electrosleep therapy                    عالج النّوم الكهربائي
Eligibility                                             أهْلِيَّة،  جَدَارَة

األهلية واجلدارة للـقيام بعمل معني، أو للحقـوق والواجبات مثل
استخراج رخصة القيادة واخلدمة العسكرية .

Elimination disorders                         اضطرابات اإلخراج
تضـم اضطرابـات اإلخراج مجمـوعة من احلـاالت املرضيـة تتعلق
،Enuresis بالـتحكم يف التـبول والتـبرز أهمـها التـبول الالإرادي

.Encopresis  والتبرز الالإرادي
Elixir                                    إكْسِير، سَائِل أو مَادّة طبّيّة

يستخـدم لفظ إكسيـر احلياة علـى نطاق واسع وغـير علمي أحـيانا
لوصف املواد التي ميكن أن تطيل العمر. 

Embryo                                                         جَنَيِن
يــدرس علم اجلـنني Embryology كل مـا يـتعلق بــاجلنـني منـذ

اإلخصاب ومراحل النمو حتى الوالدة.
embryonic                                                 جَنَيِني

Emergency/Emergencies                        طَارِىء/طَوَارِىء
احلاالت الـطارئة يف الطب عموماً هـي التي تتطلب التدخل السريع
إلنقاذ حـياة املـريض، ويف الـطب النـفسي متـثل حاالت الـطوارئ
Suicide أهميـة للمريـض ولآلخريـن، وأهمها حـاالت االنتحار

.Excitement وحاالت العنف والهياج
psychiatric emergencies                     الطوارِىء النفسية

Emotion                                              انفعال، عَاطِفة
يتـعلق مصـطلح االنفعـاالت أو العـواطف بحـاالت مـن املشـاعـر
املركبة لها جوانب نفـسية وجسدية وسلوكية ترتبط بحالة الوجدان
أو  املزاج، ويستخدم  الوصف انفعالي يف كثير من احلاالت السوية
واملـرضيـة، ومن املـصطلحـات القـريبـة يف املعنـى لفظ الـوجـدان
Affect وهو التعبيـر اخلارجي امللحـوظ عن االنفعال الـداخلي مبا

يتطابق أو ال يتطابق مع وصف الشخص حلالته. 
emotional                                                 انفعالي

emotional control                        ضَبْط )حتكم( انفعالي
emotional disorder                            اضطراب انفعالي
emotional expression                            تَعْبِير انفعالي
emotional stability                             ثَبَات انفعالي
emotional triangle                               مُثَلّث انفعالي

Empathic                                     اسْتِشْعَارِي، اعْتِطَايف
يستخدم هذا املصطلح لـوصف موقف عالجي يحدث يف جلسات
العـالج النفــسي أو اإلرشـاد  Counseling حـني يبــدي املعــالج
للمـريض مـا يدل عـلى عـمق فهمه ملـشاعـره وتعـاطفه مع جتـربة
املـريض الـذاتيـة، فيـسهم ذلك يف جنـاح العالقـة العالجـية وقـبول

املريض للمعالج. 
empathic listening                  انْصَات اسْتِشعاري
empathy                                     اسْتِشْعَار،  اعْتِطَاف

Emperical                                         أمبريقي، تَجْرِيبي
مذهب التجريبـية Empericism مؤداه أن كل املعارف واملعلومات
تقـوم علـى التجـارب العـمليـة، وهـو عـكس مـذهب الـعقالنيـة
Rotionalism الـذي يـعني أن الـتفكيـر العقلـي فقط دون جتـارب

ميكن أن يؤدى إلى التوصل إلى احلقائق األساسية يف الكون. 
emperical psychology                   علم النفس األمبريقي
empericism                                          تَجْرِيبية

Empty-nest syndrome                اخلَالِي ُّمُتَالَزِمة الع
حتـدث هذه احلالة يف فترة منتصف العمر )40-60 سنة( حني يصاب
الرجال والسـيدات باالكتئـاب حني يغادر األبنـاء املنزل لالستقالل
بعد الـزواج، ويحدث فـراغ يتـسبب يف هـذه احلاالت لألم بـصفة

خاصة. 
Encephale                                                 ُدِمَاغ، م

ينـسب إلــى مصـطلح الـدمـاغ أو املخ كـثيـر مـن االضطـرابـات
واألمراض العضويـة، واملخ هو اجلزء الرئيـسي من اجلهاز العصبي
املركزي، ووحدة التكوين هـي اخلاليا العصبية، ويزن حوالي 2 %
من وزن اجلـسم ويقع داخل جتـويف اجلمجمـة الصلبـة، ويسيـطر
على كافة الوظائف اجلسدية باإلضافة إلى الوظائف العقلية العليا،
وتضـاف للمصـطلح بعض الـنهايـات لتـدل على حـاالت مرضـية

معينة مثل itis ـ لاللتهاب، وpathy ـ للمرض. 
encephalitis                       التِهَاب الدماغ،  التهاب امل
encephalopathy                                   مَرَض الدماغ

Encopresis                                             تَبَرّز ال إرادي
مـن حاالت اضـطراب اإلخـراج حيـث ال يتم الـتحكم يف األمـعاء

Electra complex Encephale
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Bowel control الـذي يستـكمل يف 95% من األطفـال قبل سن 4

سنـوات، ويحدث التـبرز الالإرادي نتيجـة عوامل نفسـية وظروف
األسرة وعـدم التـدرب الكـايف علـى التحكـم، وقد تـكون احلـالة

.Enuresis مصحوبة بالتبول الالإرادي
Endo-                                            بادئة معناها: داخل

تعبر املصطلحـات التي تسبقها بادئـة -Endo عن ظواهر أو حاالت
.Exo- أو وظائف داخل نطاق معني، وعكسها خارج

endocrine disorder                    اضطراب  صماوي
endogamy                    )زواج داخلي )داخل اجلماعة
enodogenous                     ذاتي املنشأ،  باطني األصل
endorphins/b-endorphin      إنـدورفـينـات/بـيتـا إنــدورفني

Enuresis                  تبول ال إرادي،  بلل الفراش، سلس بولي
يعتبـر التبول الـالإرادي من حاالت اضطـراب اإلخراج الشـائعة يف
األطفــال، ويحـدث يف نــسبـة حــوالي 10% يف األطفــال يف سن
اخلـامـسـة، تقل إلــى 5% يف سن العـاشــرة، وتصل إلـى 1% بعـد
الـبلوغ، ويفـترض أن يحـدث التحكـم يف عادة التـبول يف سن 3-2
سنـوات، والنـوع األولي Primary يعنـي عدم الـتحكم يف التـبول
منـذ الطفولة، وتـوجد أسباب نفـسية باإلضـافة إلى عـدم التدريب
السليم على الـتحكم، وقد تكون احلالة ليلية Nocturnal  فقط أو
نهاريـة Dicurnal أيضا، ويتـم العالج بإجراء الفحـوص الستبعاد
Toilet األسبــاب العضـويـة، ويتـضمـن التــدريب علـى الـتبـول
 training، والـعالج الـــدوائـي Pharmacotherapy، والـعالج

الــــــسلــــــوكــي Behavior therapy، والـعالج الـــنفـــــســي
.Psychotherapy

nocturnal enuresis                                   تبول ليلي
Environment                                                   بيئــة

يهتـم الطب النفـسي بالعـوامل البيـئية يف الـصحة الـنفسيـة، ومدى
الـتفاعل بني البيئة والوراثة يف التسبب يف احلاالت النفسية، ويدخل
حتـت بنـد املـشكالت الـبيـئيـة تلك الـتي تـتعلق بـاألســرة والعمل

واملسكن والعالقات االجتماعية.
environmental                                              بيئي

Envy                                   حَسَد،  غِلّ،  غَيْظ
يـطلق على احلـسد بـصفة عـامة، وقـد ورد ذكره يف القـرآن الكرمي
وهـو تأثـير الـعني، ويفسـر البعض اإلصـابة بـاألمراض علـى أنها
نتـيجة للحـسد تبـعاً للمـعتقدات الـثقافيـة التي ينتـمون إليهـا، كما
يـستـخدم بـعض النـاس التعـاويذ ملـواجهـة احلسـد، ومن املنـظور
اإلسالمي يوصى بـالرقية الـشرعية لـلتخلص من تأثيـر احلسد، أما

مـصطلح حسد القضيب penis envy فـإنه ورد يف كتابات التحليل
النفسي. 

penis envy                                          حَسَد القَضِيب
Ephedrine                                                     إفدرين

يعـتـبـــر اإلفـــدريـن مـن املـــواد الــشـبـيهـــة بـــاألمفـيـتـــامـني
Amphetamine-like وهو من املـؤثرات العقلـية املنبهـة، ويدخل

يف تركـيب بعض األدوية مثل نقط األنف، وله تأثير إدماني سريع،
ومـعاقرة Abuse على نطـاق كبير لرخص ثـمنه، وتؤدي اجلرعات

الزائدة منه إلى التسمم وارتفاع ضغط الدم والوفاة. 
EPI (Eysenck personality    قَـــائِـمـــة إيـــزنـك للـــشخــصـيـــة

inventory)                  

وضعـها هـانز ـ أيـزنك  H.Eysenck، وهي تـطبق ذاتيـاً بواسـطة
املفحـوص لقيـاس االنفعـاليـة مقـابل الثـبات، واالنـبسـاط مقـابل
االنـطواء، واالجتمـاعية، وميـكن التعرف  علـى تزييـف اإلجابات
بــواسطــة املفحــوصني، وقــد أدخل أيــزنك مفهـوم الـذهــانيـة
Psychoticism الذي تـدل درجاتـه العالـية علـى قابلـية اإلصـابة

باالضطرابات النفسية.
Epi-                                 بادئة معناها: عَلَى،  فَوْق، خَارِج

epidermis                         األدمة،  طبقة اجللد السطحية
epigenesis                          تخلّق تعاقبي، تولد انبثاقي

Epidemiology                     علم الوَبَائيات، االنتشار الوَبَائي
يعتمد عـلم الوبائـيات على أسـاليب املالحظة والـوصف وتسجيل
احلقـائق بـأسلـوب علـمي يـتصف بـالـدقـة واألمـانـة والتجـريب
،Distribution  املنـضبط، ومجـال الوبـائيـات هو دراسـة توزيع
Durationومـدة ،Prevalence وانتـشـار ،Incidence ووقــوع
األمـراض عمـومـاً، ويف األمـراض النفـسيـة يشـمل أيضـا دراسـة
األسبـاب والوقايـة والعالج، وتوجد عالقـة وثيقة لعلم الـوبائيات
مع اإلحصاء احليوي  Biostatistics، والطب النفسي االجتماعي

.Social Psychiatry

epidemic                                                    وَبَائِي
epidemiologic                                 انْتِشَاري،  وَبَائِي

Epilepsy                                                         صَرَع
يعتبر الصرع من أكثر احلاالت العصبية املزمنة انتشاراً، وتصل نسبة
اإلصـابة إلـى 1% من مجمـوع النـاس يف العالـم، وتتميـز احلاالت
بحـدوث نوبات من اضطـراب وظائف اجلهاز العـصبي نتيجة خللل
يف كهربيـة اخلاليا العصبية يصحبه تغير يف حالة الوعي ونوع أو آخر
من التـشنجـات، ويف نـسبـة 30-50% من احلـاالت يكـون الصـرع

encephalitis Epidemiology
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مصحوباً باضطراب يف احلالة النفسية. 
وتبعاً للتصنيف العاملي لنوبات الصرع، فإنها تضم األنواع التالية: 

:Partial Seizures 1ـ  النوبات اجلزئية
أ  ـ مع أعراض حركية أو حسية أو أوتونومية أو مركبة. 

ب ـ مع أعــراض مـــركبـــة Complex symptoms وخلل يف
الوعي وأعراض نفسية. 

ج ـ نوبات جزئية تتحول إلى عامة. 
:Generalized 2 ـ النوبات العامة

.Petit mal أ    ـ   الصغرى
.Myoclonic  ب ـ االنتفاضية

.Infantile spasm ج ـ  التقلص الطفولي
.Clonic  د  ـ  االهتزازي

.Tonic هـ ـ التوتري
.Tonic-clonic و  ـ االهتزازي ـ التوتري

.Atonic ز  ـ غير التوتري
.Akinetic ح  ـ غير احلركي

 .Unilateral 3 ـ نوبات يف جانب واحد
.Unspecified  4 ـ نوبات غير محددة

epileptic                                                 صَرَعِي
epileptiform                                 صَرَعِي الشَكْل
epileptoid                                           شِبْه صَرَعِي
akinetic epilepsy                       صَرَع ال حَركي
complex partial epilepsy                  صَرَع جُزئي مُرَكّب
focal epilepsy                                        صَرَع بُؤرِي
idiopathic epilepsy                       صَرَع مَجْهُول الَسَبب
Jacksonian epilepsy                           صَرَع جاكسوني
Major/grand mal epilepsy                         صَرَع كبير
Minor/petit mal epilepsy                         صَرَع صغير
psychomotor epilepsy                     صَرَع نفسي حَرَكي
symptomatic epilepsy                           صَرَع عَرَضي

Epiloia (tuberous sclerosis)       )تصلب مُعَجَّر )تَصَلُّب دَرَنِي
تتـميز هـذه احلالـة بحدوث نـوبات الصـرع باإلضـافة إلـى التخلف

العقلي، وتوجد عالمات جلدية مميزة يف صورة حبوب بالوجه. 
Epinephrine (adrenaline)                 )إبينفرين ) أدرينالني

تعتبر هذه املادة مـن الناقالت العصبية، وهي مـن الكاتيكوالمينات
Catecholamines،  ومـصــدرهـــا احلمـض األمـينـي تيـــروزين

،Adrenergic receptors ولها مسـتقبالت أدرينالية ،Tyrosine

للتحـول إلى نوا COMT, MAO ويتـم متثيلها عن طـريق مادتي
اسـتقالبيـة، وتتحـول مـادة نـورإبنفـرين Norepenephrine إلـى
األدرينـالني بتأثيـر إنزمي DNMT، وتزيـد مستويـات األدرينالني يف
حـاالت الضغـوط والتوتـر بصفـة عامـة حيث يقـوم بوظـيفة تهـيئة

اجلسم للمواجهة. 
EPQ (Eysenck                                    ZأيزنكX اسْتِبْيان

Personality Questionnaire)                        للشخصية
يعـتبــر استـبيـان أيــزنك للـشخـصيـة الـذي وضعه هـانـز أيـزنك
H.Eyseneck من املقـاييس املوضـوعية للشخـصية، ويتم بـطريقة

قيـام املفحوص بـاإلجابة بـصح أو خطأ، ويـستخدم كـأداة للمسح
.Screening

Episode                                        مَشَهَد، حَادِث عَرَضِي
يستخدم عادة يف وصف النوبات املرضية.

Equilibrium                                                   تَوَازُن
يستخـدم مفهوم الـتوازن حلركـة اجلسم ووضعه، أو لـوصف حالة

االتزان النفسي أيضا. 
Equivalence                                                   تَكَافُؤ

يستخدم مصطلح مكاف لوصف حاالت االكتئاب كبديل لوصف
االكـتـئـــاب املقـنًّع  Masked depression، وكـــذلك لـــوصف

األعراض يف نوبات تشبه الصرع.
equivalent                                       مُكَافِىء، مُعَادِل
epileptic equivalent                           مكافىء صَرَعِي
depressive equivalent                        مكافىء اكتئابي
psychic equivalent                               معادل نفسي

Equivocal                                              مُبْهَم، مُلْتَبَس
لفظ يطلق على ظاهرة حتتمل أكثر من تفسير. 

Erection                                                     انْتِصَاب
يَحـدث االنتـصاب يف العـضو الـذكري للـرجل أو البظـر يف األنثي
Erectile tissues  )نـتيجة المتالء األنسجــة االنتصابيــة )الناعظة
بالـدم، وهي وظيفـة فيزيـولوجيـة تتحكم فـيها مـجموعـة عوامل
نفـسيـة تـؤثـر علـى اجلهـاز العـصبي الـذاتي وإفـراز الهـرمـونـات
كاسـتجابـة لإلثارة اجلـنسيـة، وقد يـصيب اخللل هـذه الوظـيفة يف

حاالت الضعف اجلنسي. 
erectile                                                   انْتِصَابي
erectile dysfunction                     خلل وظيفي انتصابي

Ergasia                     ي، الشُغْل الشَاغِلإرجازيا، الفِعْل الكُل
A.Mayer (1866-1950) أدخل هــذا املـصـطـلح أدولف مــايــر

epidemic Equivalence
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ويصف به الفعل واحلركة العامة للكائن، وتشتق منه الكلمة هوس
الشغل، ورهاب الشغل. 

ergasiomania                                       هَوَس الشُّغل
ergasiophobia     )رُهَاب الشُّغل )اخلوف من الفعل أو العمل

Erikson , Erik                                      أريك إريكسون
ولد يف أملـانيـا عام 1902 ألب دامنـركي بـروتستـانتـي وأم دامنركـية
يـهوديـة، ورحل إلـى الواليـات املتـحدة عـام 1933 حيث واصل
أبحاثه يف جـامعات هارTارد، ييـل، وكاليفورنيـا، وصدر له كتاب
Xالـطفولـة واجملتمعChildhoold and Society Z الـذي وضع فيه
Psychosocial theory of نظـرية االرتـقاء الـنفسـي االجتمـاعي
development الـتي تصف خـطوات مـحددة يف عـالقة الـشخص

بالعالم تعتمد على التفاعل بني البيولوجيا واجملتمع. 
Eros                          إيروس، شَهْوَة ، إله احلب عند اإلغريق

والعـكس هـو  Thanatos وتـعني املـوت، ويـشيـر فـرويـد إلـى أن
السلـوك اإلنسـاني هو بـأكمله نتيـجة للتـأثير املـركب للتـفاعل بني

Eros وThanatos وهذه بعض املشتقات من الكلمة األصل:

eros instinct                             )غَرِيزة اإليروس )احلياة
erotic                                               شَهْوي، شَبَقِي
eroticism                                          شَهَوِيّة، شَبَقِية
erotomania                   هَوَس شَبَقي، عِشْق،  افْتِتَان

Error                                                     خَطَأ،  غَلْطة
مجموعـة من املصطلحـات اإلحصائيـة تعبر عن أخـطاء لها وصف

محدد. 
absolute error                                        خَطَأ مُطْلَق
chance error                                        خطأ الصُدفَة
error of measurement                            خَـطَأ القياس
sampling error                                     خَطَأ عينة
systematic error                                   خَطَأ منهجي

Erythr (o)                                            حُمْرة ،  احْمرار
يعبر عن اللون األحمر يف الطبيعة أو يف اجلسم. 

erthrocyte                              معدل تثفُّل الكرات
edimentation rate                              احلمراء

erythrophobia                                      رُهَاب احلُمْرة
اخلوف املرضي من اللون األحمر.

Escape                                                       هُرُوب
الهـروب من الواقع يحدث حلل صـراع ال يحتمل، وتعلم الهروب
ظاهـرة حتدث يف جتـارب التعلـم نتيجـة للتـدعيم الـسلبي )مـثال:

حيوان التجارب يقفز بعيداً عن مؤثر كهربي مؤلم (. 
escape from reality                          الهُرُوب من الواقع
escape learning                                    تَعَلَّم الهروب

Esquirol           )1840-1772  :إسكيرول )طبيب عقلي فرنسي
يرجع إلى جان إتيان إسكيرول وصف حاالت البارانويا عام 1838
حتت مـسمى مـونومـانيا  Monomania حـيث يوجـد التوهـم غير
مصحـوب بـاضطـراب يف املـنطـق أو السلـوك. إستـازوالم )أحـد

Estazolam                )مشتقات البنزوديازبني املهدئة
Estrogen                                 )إستروجني )مادة هرمونية

الهرمـون األنثوي، تـزيد مـستويـاته مع البلـوغ، وهو الـذي يحدد
الـصفــات األنثــويــة، وتقل مــستــويـــاته مع انقـطــاع الـطـمث
Menopause ممــا يتـطلـب استخــدامه كعالج يف بـعض احلــاالت

Hormonal Replacement Therapy للـتعـويــض الهـرمــوني
.HRT

estrogen replacement                    املعاجلــة التعويضيــة
therapy                                            لإلستروجني

Ethanol (alcohol)                                          )إيثانـول )كحول
يعتبـر اإليثـانول، وهـو الكحـول اإليثـيلي  Ethyl alcohol، من
أكثـر أنـواع الكحـول استخـدامـاً للتعـاطي، وتـركـيبه الكـيميـائي
 CH3-CH2-OH، ويتـراوح محـتوى املـشروبـات الكحـوليـة بني

نـسبة 2% من اإليثـانول كما يف الـبيرة، أو  إلى 40% أو أكـثر كما يف
الويـسكي، وميتـص اجلسم 10% من املـيثانـول يف املعدة والـباقي يف
األمعـاء الدقيقـة، ويصل إلى أعلـى مستـوى يف الدم خالل 60-45
دقيقـة، ويتم متثيل 90% منه يف الكبد، والبـاقي يف الكلى والرئتني،
وله تـأثير علـى وظيفة اجلهـاز العصبي والـوظائف النفسـية وأجهزة

اجلسم األخرى. 
Ethics                                        أخالقيّات،  آدَاب املِهْنَة

تضـم أخالقيـات مهنـة الطـب مجمـوعـة من القـواعــد واألسس
للمـمارسـة الطبـية تـعود بـدايتـها إلـى العصـور القـدمية يف عـصر
XحمورابيZ،  وX أبقراطZ قـبل امليالد، وتطورت لتوضع يف صورة
آداب وقوانني تـنظم اجلانب األخالقي للمهنـة والعالقة بني الطبيب
واملريض، ويهتم الطب النفسي الشرعي ببعض جوانب أخالقيات
وآداب املهنـة، وحـاالت اإلهمـال املـتعمـد أو الـذي يحـدث عن
جهل، واخلطأ لـسوء التقديـر، ومشكالت سر املـريض، وموافقته
على العالج، ودخول املـريض إلى املستـشفى للعالج، واستخدام
األدوية ووسـائل العالج، كمـا أن لهذا املـوضوع جـوانب قانـونية

وأخرى فقهية.

equivalent Ethanol (alcohol)
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ethical principles                            مَبَادىء أخالقيات
Ethnicity                                  )عِرْقِية، سُاللَة )الشعوب

تــشتق مـن األصل اليـونــاني Ethnos وتعـني ساللــة أو شعب،
واملسـألة الـعرقـية مـوضع اهتـمام الـطب النفـسي وعلم اإلنـسان
Anthropology، كمـا تـتم دراسـة العــوامل العــرقيـة يف بـعض

االضطرابات مثل االعتماد على الكحول واملواد اخملدرة األخرى. 
ethnic                                             عِرقي،  سُاللي
ethnography                                    وَصف الشعوب

ethnology                               إثنولوجيا، عِلْم الشُعُوب
Ethology                                          عِلْم الطِبَاع اخلُلُقِية

تَشتـمل اهتمـامات هـذا العلـم دراسة سلـوك احليـوان وجذوره يف
البيئـات الطبيعية، ويف عام 1973 مت منح جـائزة نوبل يف الطب إلى
3 من علـماء اإليـثولـوجي هـم لورنـز، وتنـبرجـن، وفريـ على

دراساتهم يف هذا اجملال. 
ethological studies                                       دراسات الطِبَاع

Ethopropazine                      )إيثـوبـروبـازيـن )مضـاد للكـولني
Ethyl alcohol                                                       كُحُول إيثيلي

.Ethanol وإيثانول ،Alcohol  انظر كحول
Eu-                                بادئة معناها: حَسَن، طَيَّب،  سَلِيم

يف مجموعـة املصطلحـات التاليـة فإن االنشـراح  Euphoria يعني
النشـوة مصحوبة بشعـور العظمة، والقتل للشفقـة من املسائل التي
تثيـر الكثيـر من اجلـدل لالعتبـارات األخالقـية والـدينيـة املتعلـقة

بذلك.
euesthesia                                           شُعُور حَسَن
eupareunia                                           جِمَاع كامل
euphoria                                                  انْشِراح
eupraxia                                                جَوْدَة األداء
euthanasia                       )القتل للشَفَقَة  )القتل الرحيم
euthymia                                   إبْتِهاج،  حُسن املِزاج

Event                                           حَدَث، مَوْقِف، وَاقِعَة
بعض مـواقف واحداث احلياة لهـا أهمية خاصـة يف عوامل اإلصابة
بـاالضطرابات النفسيـة وقد وضع توماس هوملز T.Holmes وراي
R.Rahe قائمة باألحداث والـضغوط التي يتعرض لها أى شخص

وتأثيرها الكمي بالنقط على احلالة النفسية. 
life events                                           أحداث احلياة

Evil eye                                            عَيْن شِرِيرة، حَسَد
عـني احلســود واملعتقـدات اخلـاصـة بتـأثيـرهــا كسـبب لألمـراض

النفسية. 
Evolution                                                      تَطَــوّر

Natural تـسـتنـد إلـى نـظـريــة داروين يف االنـتخـاب الـطـبيـعي
selection، ويشمل التطور أيـضا الثقافة Culture اإلنـسانية على

أسس وراثية. 
Ex-                                  ًبادئة معناها: سَابِق، سابقا
Exacerbation                                               تَفَاقُم

زيادة يف حدة األعراض املرضية. 
Exaltation                                                     تَعَاظُم

.Hypomania حالة مزاجية تصاحب نوبات الهوس اخلفيف
Exceptional                         )اسْتِثْنَائي،  شَاذ )عن القياس

شيء خارج نطاق املعتاد أو املتوقع. 
Excitation                                                      إثَـارَة

حـاالت اإلثارة والهيـاج من األعراض الـتي متيز حـاالت الطوارئ
النفـسية حيث يـكون االنفعال الـشديد مـصحوباً بـسلوك العنف أو
العدوان نحو النفس أو الغيـر أو نزعة للتدميـر، وحتدث هذه احلالة
يف مجموعة من االضـطرابات النفسية أهمها الفصام، واضطرابات
املـزاج مثل الهـوس واالكتئـاب الهيـاجي، واضـطراب الـشخصـية
املضـادة للمجـتمع وحتت تـأثيـر بعض العقـاقيـر وحاالت الـذهان
العـضويـة وغيـرها، ويـتم التعـامل مع احلـاالت باألدويـة املهـدئة

بجرعات كافية للسيطرة على خطورتها. 
excitement                                         ثَوَرَان،  هِيَاج

Exercise                                              تَمْرِين،  تَدْرِيب
للتدريـبات الرياضيـة آثار نفسية وجـسدية إيجابيـة يف مراحل العمر

اخملتلفة. 
Exhaustion                                    إجْهَاد، خَوَر ، إنْهَاك

لإلجهاد جوانب بدنية نتيجة للمجهود العضلي، وجوانب نفسية.
Exhibitionism                        استِعْرَاضِية،  تَعَّري، اسْتِعْرَاء

أحد أنـواع االنحرافات اجلـنسية  Paraphilias، ويعتبـر الثاني بعد
عشق األطفال  Pedophilia من حيث االنتشار وهو رغبة ملحة يف
تعـرية األعـضاء اجلـنسيـة أمام اآلخـرين، ويف 100% مـن احلاالت
تقريـباً يقوم بالتعري أمام امـرأة ويالحظ رد الفعل لديها باخلوف أو

الدهشة أو النفور. 
exhibitionistic                                     اسْتِعْرَاضي

Existentialism                                              وجُودِيــة
مذهب فلـسفي أثر يف علـم النفس ويف وصف بعـض احلاالت مثل
قلق الـوجـودات Existential anxiety الـذي وصفه كيـركجـارد

Ethics Excitation
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Kierkegaard (1813-1855) حـيث كـان لهـذا املــذهب شعـبيـة

كـبيـرة، ولهـذا املــذهب عالقـة مبـدرسـة علـم الظـواهــر أو علم
.Phenomenology الظاهريات

existential psychology                       علم نفس وجودي
Exo-                                            بادئة معناها: خارِجي

والعكـس  -Endo التي تـصف الوظـائف واألمور الـداخليـة بينـما
تستخدم  -Exo لوصف األشياء اخلارجية يف عدة مصطلحات. 

exocrine gland                             غُدّة  خارجية اإلفـراز
exogamy                  )زَوَاج خارجي )بعيد من غير األقارب
exogenous                                         خَارِجي النَشْأة

Expectancy                                            تَوَقَّع، احْتِمَال
يعني توقع احلياة العمر الزمني املتـوقع أو الفترة الزمنية التي متتد لها
احلياة يف املتوسط بالنسبة لإلنسان يف زمان ومكان محدد، وقد كان
هذا العمـر املتوقـع يف روما القدميـة حوالي 23 سنـة، ويف الواليات
املتحـدة زاد من 48 سنـة عـام 1900 إلـى حـوالي 96 سنـة يف آخـر
القرن العشرين، وبصفة عامة يزيد هذا العمر بالنسبة للمرأة مقارنة

بالرجل يف كل اجملتمعات تقريباً مبعدل 4-6 سنوات.
أما التوقع أو الترقب فهي حالة انتظار محمل بانفعال القلق.

life expectancy                     تَوَقّع احلياة ،  العمر املُتَوقّع
expectation                                         تَرَقَّب،  تّوّقُّع

Experience                                            خَبِرَة ،  تَجْرِبَة
يـستخدم هـذا املصطلح لـوصف اخلبرات الـنفسيـة وهي األحداث

واملواقف املرتبطة بانفعاالت. 
Eperiment(s)                             )تَجَارُب، تَجْرِيب )علمي

تطلق عـلى التجـارب املعمليـة والعلميـة بصفـة عامـة، والتجارب
النفـسيـة لـدراسـة الظـواهـر والـسلـوكيـات عن طـريق التجـريب

واملالحظة. 
experimental                                             تَجْرِيبي
experimental group                          مجموعة جتريبية
experimental psychology                   علم نفس جتريبي

Expert                                                           خَبِيـر
اخلبيـر هو الـذي يعلم احلقـائق واملعـلومـات التفـصيلـية يف مـجال
محـدد، ويختلف عن العالم الـذي يعرف أشياء كـثيرة يف مجاالت

متعددة. 
expert witness                                    شهادة خَبِير

Explicit                             صَرِيح ، بَيَّن،  ظَاهِر،  وَاضِح
.Implicit  وعكسها: ضمني

explicit behavior                                سُلُــــــوك ظــــــاهــــــر
Exploitation                                                 اسْتِغالل

سلـوك سلبي فيه تَـعـد على حقـوق الغير، وقـد وصف إريك فروم
Erich Fromm (1900-1980) منطاً من الشخصية االستغاللية. 

exploitative personality                   شَخْصِيَة اسْتِغْاللِية
Explosion                                                     انْفِجَار

انفجـار الغضب سـلوك مضـطرب يحـدث عادة يف األطفـال الذين
يعانون من التخلف العقلي. 

explosive rage disorder          اضطراب الغَضَب االنفِجَاري
Exposure                                     عَرْض، تَعْرِيض، كَشْف

يعنـي عالج التعريض وهو أحد أساليب العالج السلوكي استخدام
أسلوب املـواجهة بـني املريـض الذي يعـاني مـن خوف مـرضي من

شيء محدد وبني مصدر اخلوف مباشرة. 
exposure therapy                               عالج التعْرِيض
indecent exposure                                 كَشْف العَوْرة

Expression                                                     تَعْبِير
يدل هـذا املصطلح عـلى التعـبير بـواسطـة اللغة أو الـسلوك، ومن
EE رَة االنفعال املصـطلحات الـتي أدخلت يف الـطب النفـسي املعبَـّ
بـواسطة جـورج براون  Brown عـالم االجتمـاع وزمالئه يف لندن
حيث وصفوا هـذا النمط الذي يـتكون من تعبيـر العداء، والتدخل
والنقـد املسـتمر مـن جانب األسـرة للمـريض فيـؤدي إلى انـتكاس
حـالته بعـد خروجه مـن املستـشفى، ويـؤدى العالج األسـرى إلى

تقليل هذا االحتمال حني تقل هذه التعبيرات االنفعالية. 
expressed emotions (EE)                     انفعاالت معبّرة
expressive behavior                             سلُوك تَعْبِيري
expressive language disorder      اضطراب اللغة التعبيري
expressive therapy                               عالج تعبيري
expressivity                                              تَعبيِريّة

Extention                                                مَدّ،  تَحْدِيد
يـدل تعبـير األسـرة املمـتدة علـى منوذج األسـرة التـي تضم األبـناء
واألحفــاد، وهي كـثيـرة العـدد، وكـان هــذا النـمط سـائـداً  يف
Nuclear Family اجملتمعات العربية، واملقـابل لها األسرة النووية
نتيجة لالستقالل بعـد الزواج، ومت دراسة تأثيـر منط األسرة املمتدة

إيجابياً وسلبياً على الظواهر النفسية ألفرادها.
extended family                                     أسرة مُمْتَدّة
External                                                   خَارِجي

.Internal  والعكس داخلي

excitement Exposure
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external world                                العالم اخلارجي
externalization                                           تَخْرِيج

Extinction                                          إخْمَاد ،  انْطِفَاء
ظـاهرة حتدث يف جتـارب التعلم الشَـرْطِي حني يتم تكـرار استخدام
املنبه الـشرطي دون تقـدمي ما يقتـرن به فيحـدث أن تقل االستجـابة
له، واملـثال علـى ذلك الطعـام املقتـرن باجلـرس حني ال يتـم تقدميه
حلـيوان الـتجارب عـدة مرات فـإن االستجـابة تـقل تدريجـياً حـتى
تتـالشى، وقـد مت دراسة ذلـك يف جتارب عـالم الـنفس األمـريكي
واطسـون  Watson (1878-1958) لـتطـبيق ذلك علــى السلـوك

اإلنساني.
Extra-            بادئة معناها: خَارِج ،  ماوَرَاء ،  أكْثَر ،  إضَافِي

وهذا تعبير عن كل ما هو خـارج أو إضايف يف التركيبات والوظائف
اجلسمية والنفسية والعكس -Intra  أي داخل. 

extraordinary                                 خَارِج عن املألوف
extrapyramidal system                    اجلهاز جَار الهَرَمِي
extrapyramidal side effects          آثار جانبية جار هَرَمّية
extraversion                                             انْبِسَاط

                                                         

exposure therapy EPQ

Extrinsic                                   ظَاهِر،  عَارِض،  خَارجِي
تعبير يـصف األشياء اخلـارجية، والعكـس Intrinsic الذي يصف

األشياء الداخلية. 
Eye                                                               عَيْن

فحص وتقييم حالة العني ونظراتها وحركتها جزء من فحص احلالة
النفسية والعصبية، ويستخدم مصطلح تأثير العني أو العني الشريرة

كناية عن احلسد. 
eye movement                                      حَرَكة العَيْن

Eysenck, Hans                  )هانز أيزنك )عالم نفس بريطاني
يعتبـر عالم النفـس البريطـاني هانـز أيزنك وبـعض زمالئه يف معهد
الـطب النفسـي يف لندن مثل شـابيرو  Shapiro مـن رواد األساليب
العالجية الـنفسية السلـوكية القائمـة على التجريب بـوسائل علمية

حديثة، وقد وضع بعض املقاييس النفسية الهامة. 
Eysenck Personality        قَــــائِـمــــة أيــــزنـك للــــشخــصـيــــة

nventory (EPI)             
Eysenck Personality                    اسْتِبْيَان أيزنك للشخصية
Questionnaire (EPQ)                         
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F

F                           ، مختصر: فهرنهيت، عالمة رسوب
face value                                         القيمة الظاهرة

Fable                                        خُرَافَة،  أسطورة،  كَذِب
من أمثلـتها أية خرافـة أو أسطورة ذات مغزى مـثل التي تروى على

لسان احليوانات .
fable test                            )اختبار األساطير )اخلرافات
fabulation                                                تَخْريف

Fabrication                                      ZفبركةX  ،اخْتِالق
اختالق أكاذيب ال أساس لها ، من الفبـركة أي الصناعة، وحتدث
هذه الظاهرة يف حاالت العَتَه أو اخلرف  Dementia عند اضطراب

الذاكرة . 
Façade (F.)                                    وَاجِهة،  مَظْهَر كَاذب

يطلق على واجهات املباني، أو كناية عن مظهر غير حقيقي.
Face                                                              وَجْــه

تعبير عن الـوجه مبفهومه املادي، أو  املعنوي كـمظهر خارجي يدل
على أشياء أخرى، ويدخل يف مصطلحات مختلفة طبية ونفسية. 

face to face                                مُوَاجَهَة ، وَجْهاً  لِوَجه
face validity                    )صِدق وجهي )سطحي أو ظاهر
facial angle                                          زَاوية وَجْهِية
facial expression                               تعـبـيـــر وجهـي
facial index          )100 x  دلِيل وَجْهي )العرض إلى الطول
facial palsy                                           شَلَل وجهي
facies                                                        سِحْنة

Facilitation                                         تَيْسِير،  تَسْهِيل
يف أثـناء املقـابلة الـنفسـية، يقـوم الطـبيب مبـساعـدة املريـض على
االستمـرار يف احلديـث بواسـطة كلـمات أو إميـاءات تشجعـه على

التعبير عما يريد. 
facilitation in interview                   التيسير يف املقابلة

Factitious                                 مُصْطَنَع، مُخْتَلَق،  مُفْتَعَل
يف مجموعة االضطرابات املصطنعة  Facticious disorders يقوم
املرضـى بافتعال األعـراض املرضية لألمـراض الطبية والـنفسية من
أجل متثيل مـوقف املرض، ويتم ذلك قهرياً ولكن بصورة مدروسة
تهـدف إلـى احلصـول علـى عنــايـة طبيـة، ويتـراوح انـتشـار هـذه
احلـاالت بـني 3-9% من مـرضـى املـستـشفيـات، ولهـذه احلـاالت
أسباب وجذور نفسيـة، ومـن املسميات التي تستخدم لوصف هذه
Munchausen احلـاالت يف الـطب النـفسـي متالزمـة مـنشـاوسن
syndrome نـسبـة  إلـى روائي أملــاني عـا فـي القـرن 18 كـان

Hospital يـكتب قصصاً الرحالت والسفـر، أو إدمان املستشفيات
Professional patient أو متالزمـة املـريض املـهني ،addiction

syndrome، وتخـتـلف هـــذه احلـــاالت عـن ادعـــاء املـــرض

Malingering واحلاالت النفسية األخرى املشابهة. 

factitious disorder                           اضطراب مُصْطَنَع
Factor                                                           عَامِل

يستخدم اللفظ يف وصف العوامل املسببة للمرض على سبيل املثال
أو يف مصطلحات إحصائية. 

factor analysis                                     حتليل عَامِلي
factor theory                                     نَظَرِيّة العَواَمِل

Faculty                               مَلَكَة )عقلية(،   قُدْرَة،  كُلّيَّة
تعني امللكات االستعداد الطبيعي، واملقدرة العقلية والشخصية.

faculty psychology                           علم نفس املَلَكَات
mental faculy                                       مَلَكَة عقلية

Fad                                               بِدْعَة،  زِيّ،  موضة
يطلق ذلك مجازاً على أي ولع أو هوس يستحوذ على الناس لفترة

زمنية قصيرة.
Fading                                                ذُبُول ، إضْعَاف
Fade                                                   يذبل،  يضعف

fadeless                             غير قابل للذبول أو التالشي
Fahr's disease                                        ZفاهرX مَرَض

من األمراض الوراثية النادرة يتميز بأعراض تشبه مرض باركنسون
من تيبس العضالت والرعشـة باإلضافة إلى أعراض شبه ذهانية أو
مظـاهر اخلرف، ويظهـر تكلس Calcification يف العقد القـاعدية

 Basal ganglia وتبدأ مظاهره يف سن 30-50 سنة. 

Failure                                                 فَشَل،  إخفاق
يستـخدم لوصف حاالت التأخر أو التـداعي يف الوظائف البدنية أو

النفسية.
failure to thrive              فشل النمو،  إخفاق يف االزدهار

Fair-minded                          عَاَدل،  غير متَحيز،  مُعْتدل
تعـبيــر عـن مـــواقف التـفكـيــر املعتــدل املعقــول فـي احلـــاالت

السـوية.
Faith                                                              إميان

اإلميان القوي بـا تعالى له آثـار مباشرة وهـامة على حـالة االتزان
النفسـي، وله تأثيـر إيجابي يف الـوقايـة والعالج من االضطـرابات

النفسية أثبتته الدراسات. 
faithful                                    مُؤمن،  مُخلص،  وَيف
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faith healing                       الشِفاء باإلميان،  شفاء الروح
False                                       زَائِف، كَاذِب،  فَاسِد

يتم استخـدام هذه املصطلحات لـوصف النتائج اإليجابـية والسلبية
الـزائفة يف حـالة تـطبيق بعـض االختبـارات واحلصـول على نـتائج
مخالـفة للـواقع )مبعنـى نتيـجة إيجـابيـة يف شخص غـير مـريض،

ونتيجة سلبية يف شخص مريض بالفعل(. 
false negative                                        سلبي زائف
false positive                                       إيجابي زائف
falsehood                                                     زَيْف
falsification                                                تَزْيِيِف

ظـاهرة حتـدث يف كبار الـسن من اضطـراب الذاكـرة وعند اإلصـابة
بالعَتَه، حيث يتم ملء الفـراغ الناجم عن النسيـان بأحداث مفبركة

زائفة.
memory falsification                            تزييف الذاكرة

Familial                                               أُسَرِي،  عَائِلي
تنتقل بعض األمراض عبر األجيال يف عائالت معينة.

familial disease                               مرض عائلي
Familiarity                                                      أُلْفة

الشعـور بأن الـشخص قـد رأى أو سمـع أو عايـ هذا الـشيء أو
املوقف من قـبل، وقد يكون هذا الـشعور زائفاً نتيجـة حلالة انخداع

 Illusion يحدث يف بعض احلاالت النفسية والعصبية. 

illusion of  familiarity                      انخداع األلفة
Family                                                   أُسْرَة، عَائْلة

تعـرف األسـرة بـأنهـا الـوحــدة البنـائيـة للـمجتـمع، وتتكـون من
Nuclear family شخصني أو أكثر يعيشون معاً، واألسرة النووية
هي الـزوج والزوجة واألبناء أقـل من 18 سنة، ويف مقابل 70% من
سكان الواليات املتحدة يعيشـون يف نظام األسرة فإن 30% يعيشون
مبفـردهم، واألهميـة النفسـية لألسـرة تؤكـدها الـدراسات لـتأثـير
العالقـات األسريـة على الفـرد يف حالـة الصحة واملـرض النفسي،
ويهتم الطب الـنفسي بالتـاريخ األسري للحاالت، وكـذلك توجد

أساليب للعالج النفسي األسري. 
family history                               عِالج جَمْعِي اُسَرِي
family history                                      أُسَرِي تاري
family interview                                  مقَابْلة عَائليِة
family- life                                 )حياة أُسَرِية )عائلية
family planning                       تخطيط )تنظيم( األسرة
family studies                                   دراسات األُسَرة

family systems                                       نظم األسرة
family therapy                                   العالج األسري
Fanatic                                         ب،  تَعَصَّبيمُتَعَص
لوصف الشخص الـذي يتعصب يف انتـمائه لفكر أو عقـيدة بصورة

تؤثر على احلياة واملوضوعية. 
Fantasy/phantasy                  فَانتازيا، هَاجِس،  خَيَال، وَهّم

الفنتازيا هـي االستغراق يف خيال أو وهم بعـيد عن الواقع، وتطلق
الفنتازية على األحلان املوسيقية املتحررة من القيد وغير التقليدية.

fantastic                         هاجسي،  خَيَالي،  واهمي
Fascination                                   افْتِتَان ،  سحر،  فِتْنة

اإلعجاب الشديد بأمر ما.
Fascism                                                       الفاشية

ظهرت الفاشية كفلسفة متجد الدكتاتورية وسيطرة نظام حاكم على
كل أشكال النشاط القومي. 

Fashion                                                  زِي،  مُوضة
الشـكل أو الطـريقــة أو النمـط السـائــد يف املظهـر والـسلـوكيـات

االجتماعية، والذي يتغير ليطابق القواعد املستحدثة. 
fashionable                  حَدِيث،  مطابق للموضة
old fashioned                             قَدِمي،  اليساير العصر

Father                                                      أبّ،  وَالد
دور األب وعالقته باألبناء مـوضوع للدراسات الـنفسية يف حاالت

الصحة واملرض النفسي. 
father-daughter incest         إتْيان احملارم بني األب واالبنة
father figure                                         صورة األب
father surrogate                            بديل )وكيل( األب

Fatigue                                                 تعب،  إجهَاد
التعب واإلجهاد لهما مفهوم نفسي باإلضافة إلى املظاهر اجلسدية،

واإلجهاد هو أحد مظاهر بعض االضطرابات النفسية. 
fatiguability                                        قَابِلْية التَعب
chronic fatigue syndrome              متالزمة التعب املزمن
                                      FDA (Food andمختصر:  هيئة الغذاء

Drug Administration, USA)           ]والدواء  ]األمريكية
تقـوم هيئـة الغـذاء والدواء األمـريكـية FDA بـدور الرقـابة عـلى
األدويـة واألغذيـة  بصفـة عامـة. وبالـنسبـة لألدوية الـنفسيـة التي
تستخـدم داخل الواليـات املتحـدة، فإن الهـيئة جتـيز استـعمال أي
دواء جـديد بعد دراسة الفعالية واألمان للدواء بعد جتربته على عدة

مستويات. 

faithful fatiguability
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Fear                                                             خَوْف
اخلوف هـو شعور يـنتج عن خطـر حقيقـي أو متوقع يـدركه العقل
الـواعي فيثـير يف النفـس انفعاالت االضـطراب والقلق، وقـد قدم
تـشارلز داروين Darwin يف عام 1896 وصفاً للخوف الذي يؤدى
إلـى حالـة من الفـزع Terror وما يـصحبه مـن آثار جـسديـة مثل

خفقان القلب والشحوب وعالمات الدهشة. 
fearful                                                     مُخِيف

Features                                    مَعَالِم،  قَسَمَات،  صُوَر
يـستخـدم هـذا الـوصف لعالمـات املـرض، أو لـوصـف الهيئـة أو

الصورة التي عليها شخص ما واملعالم التي متيزها. 
Febrile                                           ي،  حَرَارِيحُم

ارتفاع درجة احلـرارة للجسم فوق معدالتها العادية )36-37 درجة
مئوية( يوصف عموماً باحلمى وله أسباب متعددة. 

febrile convulsions                    تَشْنجَات احلُمَّى
Feeble-mindedness                                   ضَعْفْ عَقْلِي

مصـطلح الضعـف العقلي  Feeble-mindedness ظل يـستـخدم
لفتـرة طويلة يف الـواليات املتحدة وبـريطانيـا للداللة علـى الدرجة
البسيـطة mild من التخلـف العقلي، ويف الوقت نفـسه استخــــدم
مصطلـــح العجـز العقلي Mental handicap للداللـة على نفس
املعنـى، ويف روسيا والـدول االسكندنـاTية اسـتخدم مصـطلح قلة
العقل Oligophrenia، أمــا مصـطلح الالعقـل  Amentia فلم

يعد يستخدم يف الطب النفسي احلديث. 
Feedback                                                    ارجتــاع

مت شـــرح هـــذا املــصــطـلح حتـت: االرجتـــاع الـبـيـــولـــوجـي
.Biofeedback

biofeedback                                 االرجتاع البيولوجي
Feeding                                      الطَعَام، األكل،  تَغْذِيَة

يهـتم الـطـب النفــسي بـدراسـة عـادات الـطعـام يف الـطفـولـة،
واالضطـرابات املتعلقـة بالطعـام مثل أكل واشتهـاء الطني Pica أو
املواد التي ليست لها قيمة غذائية، والقيء  املتكرر يف األطفال، أو

االمتناع جزئياً  أو كليا عن الطعام. 
feeding disorders               )اضطرابات اإلطعام )التغذية
feeding habits                  )عادات تناول الطعام )التغذية

Feeling(s)                )شُعُور ) مشاعر (،  إحْسَاس )أحَاسِيس
تدخل دراسة املشـاعر أو األحاسيس يف األصحـاء واملرضى ضمن

مجال اهتمام علم النفس والطب النفسي. 
feeling tone                                           نَبْرة شُعُور

superiority feelings                                   مَـشَـاعِــر تَفّـوق
Fellatio                                           لَعْق العُضْو الذَكَري

تدخل هـذه احلالـة ضمن االنحـرافات أو أنـواع الشـذوذ اجلنسـية
Paraphilios، ويطلق علـيها أيضـا التجزيئـية  Partialism حيث

يتم الـتركيز علـى جزء معني من اجلـسد لتحقيق اللـذة اجلنسية دون
غيـره، ويف هـذه احلـالـة يكـون التـركيـز علــى لعق الفم لـلعضـو
الذكري، واحلالـة املقابلة لها حني يتم لعق األعضاء اجلنسية لألنثى

.Cunnilingus هي
Fellowship                    زَماَلة ، عُضْوِيّة ) جامعية (، صُحْبَة

تطـلق على عضــوية أو زمالة اجلـامعات والكليات واجلامعات مثل
زمـالة كليـة األطباء الـنفسيني الـبريطـانية .MRC Psych، وزمـالة

.FAPA اجلمعية األمريكية للطب النفسي
Female                                                           أنْثَى

تصف بعض املصطلحات حـاالت خاصة باملـرأة ليس لها مقابل يف
الذكور يف أغلب األحيان. 

female sexual disorders      االضطرابات اجلنسية يف األنثى
feminine                                           أنْثَوي،  مُؤَنَّث
feminization                                               تَأنِيث

Fenfluramine                                           فينفلورامني
من العقاقيـر املشابهـة لألمفيتامـينات، ويستخـدم يف الطب النفسي
لعالج حـاالت الـذاتـويـة أو التـوحـد Autism وحـاالت البـدانـة

.Obesity

Fertility                                                       خُصُوبَة
فـترة اخلصوبـة يف املرأة هي املرحلـة من البلوغ حتـى توقف الطمث
Menopouse وتتغيـر معدالت اخلصوبة مـن مكان إلى آخر، ومن

فترة زمنية إلى  أخرى. 
fertility rate                                        مَعَدّل اخلصوبة
fertilization                                              إخْصَاب

Fetishism                    فِتْشِيَة،  انحراف تعلق شَبَقي باألشياء
يف هـــذا النـــوع من أنــواع الـشــذوذ أو االنحــرافـــات اجلنــسيــة
Paraphilias يكـون مصدر االهـتمام واإلثـارة اجلنسيـة هو بعض

األشياء واملتعلقـات اخلاصة بـاجلنس اآلخر مـثل احلذاء أو اجلورب
أو القفاز، وهذه احلالة خاصـة بالذكور وتعود جذورها إلى مرحلة
Transvestic الطـفولـة والبـلوغ، أمـا احلالـة الفتـشيـة مع التـزيي
fetishism فإنهـا تعني ارتـداء الذكـور للمالبس النـسائيـة لتحقيق

اإلثارة اجلنسية. 
Fetus                                                              جَننِي

chronic fatigue syndrome fertility rate
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ميـر اجلـنني بعـدة مـراحـل للتكـوين بـدايـة مـن اإلخصـاب وحتـى
الوالدة.

fetal alcohol syndrome              متالزمة الكحول اجلنينية
fetal life                                           احلياة  اجلَنِينية

Fever                                     حُمَى،  ارتفاع حرارة اجلسم
للحمـى أنواع متعـددة تبعاً ألسبـابها، ويؤدي ارتفـاع درجة حرارة
اجلسـم فوق املعدالت املعتادة إلـى أعراض نفسية مصـاحبة للحمى

مثل تغير حالة الوعي.
cerebrospinal fever                     حمى مخية شوكية

Fiction                                    قِصَّة خيالية،  خيال ، رواية
اخليال يف القصص والروايات، ومنه اخليال العلمي أيضا. 

Fidgety                                         مُتَملْمل،  غير مستقر
وصف حلالـة عدم االسـتقرار والـتململ كَعَـرَض لبعـض احلاالت

املرضية.
Field                                مَجَال،  حَقْل، مَيْدَان

كان كـورت ليTن  K.Levin (1890-1947) هو الذي وضع نظرية
اجملال Field theory املسـتوحاة من العـلوم والفيزيـاء لتفسيـر انتباه
اإلنسـان للوسـط احمليط به، وعلـى سبيـل املثال فـالشخـص اجلائع
يهتم بالفتات املطاعم يف الطريق، وحني نريد إرسال خطاب يكون

موضع اهتمامنا هو صناديق البريد. 
field of attention                        مجال االنتباه
psychological field                     اجملال السيكولوجي

Figure                                                            صُورة
يف دراسـات اإلدراك Perception تدرس عـالقة الصـورة باخلـلفية

احمليطة بها. 
figure - ground                                      الصورة واخللفية

Filial                                بَنَوِي،  متعلق باألبناء أو الذرية
يعـني العـالج البنـوي،  وهـو أحـد أسـالـيب عالج األطفـال،  أن
الـطفل املريض نفـسه اليحضر إلـى املعالج ويتـم العالج عن طريق
األب، ومثـال ذلك حالة هـانز الصغيـر  Little Hans التي وصفها
يف عـام 1905 سـيجمـونـد فـرويـد حـيث مت عالجه وهـو يف سن 5

سنوات من الرهاب عن طريق والده. 
filial therapy                                      عالج بنوي

Final                                                            نِهَائي
وصف لألمور النهائية يف مسار معني.

final common path                         مَمَر نهائي مشترك
Finger                                                           إصْبع

يعتبـر مص األصـابع من الـظواهـر الطـبيعيـة يف املرحلـة الفمـية يف
الطفولة املبكرة لكنه يصبح عالمة مرضية يف الطفولة املتأخرة.

finger-sucking                                      مَصّ اإلصْبَع
First                                                        األوَّل

يــدخل وصف األول يف وصف درجـات القـرابــة عنـد مـالحظـة
العـوامل الوراثيـة يف االضطرابـات النفسيـة، كما أن النـوبة األولى

تعني أول ظهور لألعراض املرضية.
first degree relative                   قريب من الدرجة األولى
first episode                                        النوبة األولى

Fit                                               نَوْبَة،  مُوافَقَة،  سليم
أكثـر استخـدامـات هـذه الكلمـة يف وصف نـوبـات التـشنجـات،
فالنوبـة هي Fit،  أو  Seizure وقد تكون هذه النـوبات صرعية أو
نفسيـة، وحتت مصطـلح صرع Epilepsy مت عرض تـصنيف أنواع

النوبات.
epileptic fit                                          نَوْبَة صرعية
goodness of fit                                     جَوْدة التوافق
survival for the fittest                           البقاء لألصلح
fitness                                                        لِيَاقة

Fixation                                                        تَثْبِيت
وضع فـرويـد هـذا املـصطلح لـوصف استمـرار بعـض اخلصـائص
اجلنـسية التـي تتشابـه مع ما يحدث يف مـراحل الطفولـة األولى مثل
املـرحلـة الفميـة واملرحـلة الـشرجـية، ويـؤدى ذلك إلـى أعراض

مرضية يف مراحل العمر التالية.
abnormal fixation                        )تَثْبِيت شاذ )مرضي
fixed idea                                              فِكْرة ثَابِتَة

Flattening of affect                                   تَسَطُّح املزاج
حـالـة من حـاالت اضطـراب الـوجـدان ميتـنع فيهـا عمـق الشعـور
والتعبير عن االنفعاالت الداخلية حتدث يف االضطرابات الذهانية.

Flexible                                           مَرِن، قابل لالنثناء
للمرونة معـنى مجازي يعنـي القدرة على التـوافق مع املواقف، أما
حالـة املرونة الشمعـية فإنها تـصف ظاهرة مرضـية حتدث يف مرضي
الفصـام اجلامـودي Catatonic حيث يـستمـر اجلسم علـى صورة

واحدة عند وضعه على أي نحو وملدة طويلة.
flexibility                                                   مُرُونة
waxy flexibility/flexibilitas cerea              مُرُونة شمعية

Flight                               هُرُوب،  هَرَب ،  تَطَايُر،  طَيَران
يستـخدم يف مصطلحات تـصف سلوك بعض املرضـى الذين يبدون

fertilization fixed idea
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أعراضاً مرضيـة بهدف الهروب، أو يف حاالت التتـابع السريع عند
زيادة تيار التفكير يف حاالت الهوس.

flight into illness           الهروب إلى املرض،  تَهَرب باملرض
flight of ideas                                     تَطَايُر األفكار

Flooding                                       غَمَر،  إغْرَاق،  فَيْض
يـطلق هذا الـوصف على أحـد أسالـيب العالج السلـوكي، ويقوم
علــى مبـدأ  أن الهـروب مـن مصــادر القلق واخلـوف يف حـاالت
الـرهاب مـثالً يؤدي إلـى تفاقـم القلق، فيكـون احلل هو املـواجهة
Confrontation مع مصـدر اخلوف مـباشـرة، ويف نوع مـن أنواع

Implosion العالج بـالغمر يطلق عليه االنفجـار الضمني الداخلي
تتم مواجهة الشيء اخمليف يف اخليال وليس يف الواقع. 

Flumazenil                                               فلومازينيل
دواء مضاد ملفعـول البنزوديـازبينات يـستخدم يف حـاالت الطوارئ

فقط عند تعاطي جرعات عالية من الديازبام على سبيل املثال.
Fluoxetine (Prozac)                       :)فلوكسستني )بروزاك

)دواء لالكتئاب من مجموعة منشطات السيروتونني(
مت اكـتشـاف البـروزاك يف عقـد الـسبـعينـات، وبـدأ استخـدامه يف
الـواليات املـتحدة عـام 1988. ومنـذ ذلك الـتاريخ فـإنه من أكـثر
مـضادات االكتئـاب انتشاراً هـناك، ويتم استـخدامه باإلضـافة إلى
حـاالت االكتـئاب يف عـالج الوسـواس القـهري، وزيـادة الوزن،

والنهام العصبي. 
Fluphenazine/ decanoate/           /فلـوفـينــارين/ديكـانـوات
enanthate                        )إينانثات )من مضادات الذهان   

Depôt يـستـخدم غـالبـاً يف صورة مـستحـضرات طـويلـة املفـعول
باحلقن كل فترة زمنية تتراوح بني أسبوع وشهر.

Flurazepam                 )فلورازبام )من مشتقات البنزوديازين
يـستخـدم لعالج حـاالت القلق واألرق، وله تـأثيـر طـويل املـدى
)متوسط احليـاة 100 ساعة( وله تأثير إدماني فينشأ عن التوقف عنه

أعراض انسحاب.
Fluvoxamine                )فلوفوكسامني )دواء مضاد لالكتئاب

من مجموعة األدوية املنشطة للسيروتونني (SSRI’s( ويستخدم يف
.OCD االكتئاب وحاالت الوسواس القهرى

Focal                                                             بُؤرِي
يطلق هـذا الوصف علـى بعض أنـواع اخللل الذي يحـدث يف بؤرة
Focus مـحددة، مثال ذلك الـبؤرة الكهربـائية النـشطة يف املخ التي

.EEG تظهر من خالل رسم املخ
Folie (F.)                         لَوْثَة،  خَلَل عَقِلى، الْتيَاُث،  جُنُون

يسـتخدم لفـظ  Folie  مبعني جـنون أو خلل يف عـدة مصـطلحات

كـان أولهـا الــذي وصفه طبـيب فـرنـسي عـام 1860 هـو اجلنـون
املتنقـل، ثم ورد وصف اجلنـون الثنـائي يف عـام 1877، وتـصنف
Shared هـذه احلاالت حتت مسمى االضطرابات الـذهانية املشتركة
Psychotic disorders وحتــدث بنـسبــة 95% يف اثنـني من أسـرة

واحــدة مـثل الــزوج والــزوجــة )30%(، أو  أخـتني 30%، أو أم
وطفلهـا، وتـتميـز بتـوهمـات Delusions متمـاثلـة يـشتـرك فيهـا

الطرفان. 
foli (deux)                       خلل عقلى مزدوج، جنون ثنائي
foli (famille)                  خلل عقلى لألسرة ،  جنون االسرة
foli (quatre)                    خلل عقلى رباعي، جنون رباعي
foli (trois)                       خلل عقلى ثالثي،  جنون ثالثي
foli communiqu(é)                    )جنون متنقل )بالعدوى
foli simultan(é)                                    جنون متزامن

Folklore                                                      فُولْكلور
Culture يهتـم الطب الـنفسـي بدراسـة اجلوانـب اخملتلفـة للثقـافة
والتـأثير املتبادل بـينها وبني االضطرابـات النفسية، والـفولكلور هو

جزء من الثقافة التي تشكل الوجدان واملعتقدات.
folk                                       شعب، مجموعة،  قطيع
folk mind                                             عقل شعبي
folk psychology                           سيكولوجية الشعوب

Food and Drug       )إدارة الغذاء والدواء )األمريكية
Administration (FDA)  

.FDA شرح حتت
Forensic                                              شَرْعي،  قَضَائي

الطب الشـرعي هو أحـد فروع الطـب، وللطب النفـسي تخصص
Forensic Psychiatry  فـرعي دقيق هـو الطب الـنفسي الـشرعي
يهتـم باجلوانب الـقانونيـة واألخالقية يف املمـارسة النفسـية وحقوق
ومسـئوليـات املرضـي العقليني، وعـالقة األطبـاء باملـرضى، ومن
مجاالت اهـتمام هذا التخـصص عالقة الطب النفـسي مع اجلرمية،
وتـطور أحكام املـسؤولية املـدنية واجلنـائية ملرضـى النفس، وتقييـم

حـــاالت اجلنـــون وادعـــاء املــرض.
forensic psychiatry                     الطب النفسي الشَرْعِي

Forgetting                                                     نِسيان
النـسيــان من مـشكالت الـذاكـرة، والـشـخص كـثيــر النـسيـان

.Amnesia  ويوجد شرح آخر حتت املصطلح ،Forgetful

forgetfulness                                        فَرْط النسيان
Formal                                                 شَكْل،  رَسْمي

تـضاف هـذه الكلمـة يف بعض املـصطلحـات النفـسيـة مثل وصف

Flattening of affect FDA
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J.Piaget (1896- 1980) إحدى مـراح النمو بواسطـة جان بياجيه
وهـي املرحلـة من سن 11 سـنة حـتى نهـاية املـراهقة، واضـطراب
الـتفكير الشكلي يعـني استبدال محتوى الـتفكير بأمناط غـير منطقية

.Psychotic يوصف معها الشخص بأنه ذهاني
formal thought disorder          اضطراب التفكير الشكلي

Formula                                              ِصِيغة،  وَصفَة
يـستخدم لوصف الصيـغة الكيميائيـة للعقاقير وتركـيبها، أما إعداد
الصيـاغة فـإنه يحدث علـى سبيل املـثال عنـد دراسة احلـالة وجمع

احلقائق وترتيبها للعرض.
formulation                    إعداد الصِيغَة،  ِصيَاغة

Fornication                                          زِنَا ،  سِفَاح
لفظ يصف العالقة اجلنسية غير الشرعية والفسق.

Foster                                   مُتَبَني، حَاضِن،  مُحتَضن
يوصف الطفل بهذا الوصف يف حاالت التبني أو التربية مع أب وأم
بـالتبنـي  Foster Father , Mother، واالبن بالـرضاع أو التـربية
يطلق عليه الربيب  Foster Son ويهتم الطب النفسي بدراسة هذه

الظاهرة وعالقتها باالضطرابات النفسية الوراثية واملكتسبة. 
foster - child fantasy                     هاجس الطفل املتَبَنِى

Free/Freedom                                            يةحُر/ حُر
يضاف هذا اللفظ لوصف بعض املصطلحات النفسية

free association                                             تَـــداعـي حُـــر
free- floating anxiety         قلق عائم )طَاف(،  قلق طليق  
free will                                                 إرادة حُرَة

Frequency                                     تِكْرار، شُيُوع،  تواتر
يستخدم هذا املصطلح يف اإلحصاء.

frequency distribution                         تَوزْيع تِكْرَاري
Freud, Sigmund                                   سيجموند فرويد

)طبيب نفسي منساوي؛  1939-1856(
يعتبر سيجموند فرويد الـذي ولد ألبوين من اليهود يف بلدة بالنمسا
أصبحت ضمن تـشيكوسلوTاكـيا يف 6 مايو عـام 1856 هو مؤسس
مدرسـة التحليل النفـسي التي ظل الكثيـر من مفاهيمهـا على مدى
100 عام محـوراً للطب النفسي رغم النقـد والتعديل، وإليه يرجع

الفضل يف إدخـال مفاهيـم العقل الباطـن Unconscious والصراع
Conflict، واحلتمية النفـسية Psychic determinism واالهتمام

باألحالم، واستخدام التنومي Hypnosis، ونـظريات حول الغرائز
Defense واحلـيل الـــدفـــاعـيـــة ،Instinct, drive والــــدوافع
mechanisms، ووصف وعالج احلـاالت املرضية، وقد مت تعديل

وتطوير أساليب التحليل النفسي فيما بعد. 
Freud, Anna                             )أنا فرويد )ابنة فرويد
Freudian                                                  فرويدي

Fright                                                رَهْبَة، خَوْف حَاد
حالة زائدة من اخلوف.

Frigidity                                                         بُرُود
حـالة مقابلة للضعف اجلنسي تصـيب املرأة وتكون مصحوبة بنقص
يف االستـجابـة للمثـيرات اجلـنسـية تـوصف بـاضطـراب االستـثارة
اجلنـسيـة Female sexual arousal disorder ويـتسـبب ذلك يف
صعوبة اإلشبـاع من املمارسـة اجلنسية، وحتـدث احلالة يف نـسبة قد
تصل إلى ثلث السيدات لكنها تظل من احلاالت التي يصعب تقدير

انتشارها. 
sexual frigidity in females         البرود اجلنسي فى اإلناث

Frontal                                                أمَامي،  جَبْهِي
الفـص األمامـي للمخ تـوجد بـه مراكـز احلركـة والكالم يف اجلـهة
السائدة، ويتسبب اخللل يف وظائفه يف أعراض نفسية تشبه التدهور

الذي يسببه العَـتَـه )اخلرف(.
frontal cortex                                   القِشرة األمامية
frontal lobe syndrome                  متالزمة الفص اجلَبَهي

Frotteurism                                 ،) االحْتِكاك) اجلنسي
لذة جنسية باالحتكاك اخلارجى

أحـد أنواع الشـذوذ او االنحرافـات اجلنسيـة مييل فيه الـشخص إلى
االحتكاك اخلارجي مع اآلخرين يف األماكن املزدحمة.

frotteur                                                  املُتَحَكك
Frustration                                                    إحْبَاط

لفظ يـصف احلالـة النفـسية عـند شعـور خيبـة األمل لوجـود عائق
يحول دون حتقيق غرض.

Fugue                                          شِرَاد ، هُرُوب ،  فِرَار
يف هـذه احلاالت يحدث فقدان للذاكرة، وال يتعرف الشخص على
هويته األولـى فيحدث التحـول املصحوب بـالتجوال أو الـسفر إلى

أماكن أخرى بهوية جديدة.
Full- blown picture                     صُورة كاملة،  صورة تَامّة

تـعبيـر يـطلق يف وصف احلـاالت املـرضيـة الـتي تكـتمل أعـراضهـا
األساسية يف املريض

Functional                                                    وَظِيفي
يطلق هذا الوصف على بعض احلاالت املـرضية التي تضطرب فيها
وظائف أجهـزة اجلسم أو الـوظائـف النفسيـة دون وجود إصـابة أو

Forensic frontal cortex
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مـرض عـضــوي ميكـن التــوصل إليـه إكليـنيـكيــاً أو عن طــريق
األبحاث.

functiona disorders                     اضطرابات وظيفية
functionalism                                            وَظِيفِية
functional psychology                   علم النفس الوظيفي
functional psychoses                          ذُهَانات وَظِيفية

Fundamental                                     أسَاسي،  قَاعِدي
يستخدم لوصف األمور األساسية مقارنة باألشياء الثانوية.

fundamental rule                               قَاعِدة أساسية
fundamental skill                               مَهَارة أساسية

Funny                                                مُضْحِك،  هَزْلِي
مشتقة من Fun وهو املزاح والهزل البعيد عن اجلدية.

Futility                                            عَبَثَ،  عَدَم جَدْوَى
ويوصف الشيء بأنه غير ذي جدوى Futile  أو ال طائل منه.

Future                                                       املستقبل
كل شيء يف الزمـن القادم، وما يـتوقع حدوثه، والـذي ال مستقبل
له Futureless غير مـأمول حتسنـه، واملستقبليـة Futurism حركة
نـشأت يف إيطـاليا عـام 1910 تدعـو لطرح الـتقليد واالنـطالق إلى

املعاصرة.

frontal lobe syndrome Future
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G

G/g                                            مختصر: جرام، جَاذِبِية
اجلـرام هــو 1000/1 من الـكيلـوجـرام )وحـدة وزن( واجلــاذبيـة

 Gravity ظاهرة طبيعية 

GABA(gamma )مختصـر: جَابَـا ) حامض جـاما أميـنوبيـوتيريك
  amino butyric acid)                                            

من النـاقالت العصبية وهو املادة الطـبيعية داخل اجلهاز العصبي من
اجللوتـامات Glutamate ويـؤثر يف مـستقبالت خـاصة ثـم يتحول
الـي مواد أخـرى، وله عالقـة بعمل البـنزوديـازبيـنات ومـضادات

التشنجات من أدوية الصرع.
GABA neurotranmission           النقل العصبى بواسطة جابا
GABA receptors                                   مُـسْـتَقـبالت جــابــا
GABA transaminase             )تــرانس أمـينـاز جـابـا )إنـزمي

GAF Scale (Global      مخـتصــر املقيـاس الـكلي لـتقيـيم األداء
Assessment of Functioning)                                   ِِ

يسـتخدم هـذا املقيـاس ملسـاعدة الـتشخيـص باستـخدام التـصنيف
األمـريكي DSM-IV وحتـديد احملـور اخلامـس وهو مـستوى األداء

للمرضى.
Gain                                                           مَكْسَب

يطلق هـذا اللفظ علـى املكـاسب أو األهـداف التـي يسعـى بعض
املرضـى إلى الـوصول إليهـا من خالل احلالـة املرضيـة مثل حاالت

الهستيريا أو ادعاء  املرض على سبيل املثال.
secondary gain                               مَكْسَب ثانوي

Gait                                      مَشْيَة، خُطْوَة، طريقة املَشي
الطـريقة التي ميشي بها املـريض وكيفية املشي من العـناصر الهامة يف
فحص اجلهـاز العـصبي وتـشخـيص احلـاالت املـرضيـة من خالل

مالحظة املريض وهو يتحرك عند دخوله لغرفة الفحص.
cerebellar gait                                   مَشْية مُخَيْخِيّة
scissor gait                                          مَشية املقَص
spastic gait                                        مَشية تَشَنُّجِية

Galactorrhea                            الثدي إفراز ل  ،ثَرّ الل
حتدث هـذه احلالـة املرضيـة أحيانـا  نتيجـة لآلثار اجلـانبيـة لألدوية

النفسية مثل بعض مضادات الذهان.
galactose                                  )جاالكتوز )سكر الل
galactosemia             جالكتوزميية ،  زيادة اجلاالكتوز بالدم

Galeophobia            )رُهَاب القطط )اخلوف املرضي من القطط
Gambling                               قُمَار،  لَعِب القُمار، مُقَامرة

يعتبـر لعب القمـار من االضطـرابات الـنفسيـة حني يكـون موضع
اهتمـام الـشخص مع اإلحلـاح علـى ممـارسته وعـدم القـدرة علـى
التوقف عنه، مع ما يتبع ذلك من خسائر مالية، وحتدث هذه احلالة
يف الرجال أكثر من النساء، وتقدر نسبة مدمني القمار بحوالي 3-1

% يف الواليات املتحدة. 
pathological gambling                           مُقَــامــرة مَــرَضِيــة
gambler                                                     مُقَامِر
gamblers Anonymous                          املُقَامِر اجملهول

Game                                                    لُعْبَة،   حِيلَة
استخـدم إريك بـرن E.Berne (1910-1970) مــؤسس مـدرسـة
حتلـيل الفعل املـتبـادل Transactional analysis هــذا املصـطلح
لـلداللـة علـى مجمـوعة مـن السلـوكيـات التـي تتضـمن احليل أو
األلعاب النفـسية، وشرح ذلك بـتوسع يف كتابه Xاحلـيل التي يلعبها
النـاسGames People Play”  Z“ لتــوضيح العــوامل اخلفيـة يف

السلوكيات واملعامالت بني األفراد. 
psychological game                 )لعبة نفسية )سيكلوجية

Gamete(s)                 ]جاميت، عرس ]ج: جاميتات، أعراس
األعـراس )األمشاج( هي خاليا الـتكاثر يف الذكـر )احليوان املنوي(
واألنثى )البـويضة(، وقد ورد هـذا التعبير يف آيـات القرآن الكرمي:

إنا خلقنا اإلنسان من نطفة أمشاج...  سورة اإلنسان.
Gamma                            جاما: احلرف الثالث يف الترتيب

هذا هو احلرف الثالث يف الـترتيب يف األبجدية اليونانية، ويستخدم
يف مصطلحـات علميـة يف الفيزيـاء والكيميـاء لوصـف بعض أنواع

املركبات واإلشعاعات.
gamma-amino buteric              حمض اجلاما أمينوبيوتيريك

acid (GABA)                                         )جابا(
gamma-glutamyl                       إنزمي( جاما جلوتاميل(

transpeptidase                            ترانس بيبتيداز
Gang                                       عِصَابَة،  عُصْبَة،  جَمَاعَة

يدرس الطب النفسي تكوين العصابات يف إطار دراسة االنحرافات
الـسلوكية واخلروج عـلى القانون يف حاالت اضـطراب الشخصية،

وطبيعة شخصية من يقود العصابة والتابعني له.
Ganglion                                               عُقْدَة عَصَبِيّة

اجلمع: عقـد  Ganglia، وهي جزء مـن تكوين اجلهـاز العصبي،
مثل العقد القاعديـة Basal ganglia يف املخ،  التي تؤثر مستويات

.الدوبامني بها يف حدوث أعراض مرضية مثل الشلل الرعا
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Ganser syndrome                               ZجانسرX مُتَالَزِمة
يف هـذه احلالة املرضية يـتعمد املرضى إبداء أعـراض نفسية شديدة،
وقـد تصـاحب هـذه احلـالـة األمـراض الـذهـانيـة أو الهـستيـريـا أو
اضطـرابـات الشـخصيـة، ويـطلق عليهـا أيضـا مـرض اإلجـابـات
التقريبية Approximate answers:  فعلى سبيل املثال حني نسأل

املريض كم نا ضرب 4 يف 5 يجيب 21 أو 19.
Gasoline                                                      جازولني

Volatile اجلـــازولني هــو أحــد الـهيــدروكــربــونــات الــطيــارة
hydrocarbons، ويقوم بعض املدمـنني باستنشـاق هذه املادة التي

تستخدم كوقود ويف األغراض الصناعية بغرض الشعور باالنتعا
وتغـير الوعي والهلوسـة، ومن آثارها الضـارة تلف اجلهاز العصبي

والكبد والكلى والقلب. 
gasoline inhalation                         استنشاق اجلازولني
gasoline use disorder             اضطراب استخدام اجلازولني

Gaucher                    )أعْسَـر،  أشْوَل )استخدام اليد اليسرى

الغالبيـة العظمي )97% من الناس( تستـخدم اليد اليمني ألن نصف
الكرة السائد من املخ هو األيسر، ويف النسبة الباقية ممن يستخدمون
اليد اليـسرى )3%( فإن نـصف كرة املخ السـائد يظل هـو األيسر يف

نسبة 60-70% ممن يوصفون باألعسر أو األشول. 
Gatophobia               )رُهَاب القطط )خوف مرضي من القطط
Gaze                                                  تَحْدِيق،  حَمْلَقَة

يتم مالحظة نظرات العني أثناء فحص احلاالت النفسية
Gay                  خَلِيع، مُسْتَهْتِر، شَاذ،  مُولَع باملتع االجتماعية

يـسـتخـدم هـذا الــوصف بـالـتبـادل لـوصـف اجلنــسيــة املثـليـة
Homosexual، وقــد مت إلغــاء مـصـطلـح Homosexuality من

الـتصـنيف األمـريكـي لالضطـرابـات النفـسيـة بـواسطـة اجلـمعيـة
األمـريكيـة للـطب النفـسي يف عـام 1973 العتبـار ذلك منط حـياة
Life-style غير مرضي، واملقابل لوصف الرجل Gay هو يف املرأة

Lesbian أو سحاقية.

Gender                                                          جِنْس
يتعرف الفرد على نفسه من ناحيـة اجلنس إما ذكر أو أنثى يف مرحلة
الطفـولة وتتـحدد هويـته يف سن 2-3 سنوات، وتـبعاً للتعـرف على
الهـوية اجلـنسـية، فـإن الشخـص يسلـك أسالـيب تتفق مـع الدور

اجلنسي Gender role وتختلف يف الذكور عن اإلناث. 
gender identity                                     هُوِيّة جِنْسِيّة
gender identity disorder            اضطراب الهُوِيّة اجلنسية

gender role                                         الدَوْر اجلنسي
Gene                                             ثَةجني ، جِينَة،  مَوَر

اجلينات هي التي حتمل الصفات الـوراثية يف صورة معلومات تنتقل
من خالل تـرتيب معني لألحمـاض األمينيـة، ويقدر عـدد اجلينات
بحـوالي 100 ألـف يف اجلينـوم الـبشـرى Human genome وتقع
اجلينات داخل الكرومـوسومات (46) يف نواة اخللـية ويعتبر العالج

باجلينات من أساليب العالج احلديثة لألمراض. 
gene frequency                        تِكرار )تواتر(  اجلينات
gene markers                                  واسمات اجلينات
gene therapy                                    العالج باجلينات

General                                                عَام،  عُمُومي
يدخل وصف عام أو عمومي يف كثير من املصطلحات النفسية، أما
التعميم فهو من اآلليات النـفسية التي يتم فيها إطالق حكم عام قد

يؤدي إلى خطأ التقدير.
general adaptation syndrome    متالزمة التوافق العمومي
general anaesthesia                                 تَخْدِير عام

general health questionnaire         اسْتِبْيَان الصحة العامة
general paralysis of the insane        الشَلِل العام للمجنون
generalization                                             تَعْمِيم
generalized anxiety disorder           اضطراب القَلَق العَام

Generation                                              جِيل،  نَسْل
مالحظة الفروق بني األجيال املتعـاقبة، وأسلوب التفاعل بني جيل
وآخر من وسائل فهم بعض الظواهر النفسية واالجتماعية، ويفسر
الـصــراع بـني األجيـــال Intergenerational conflict الفجــوة

الفكرية والنفسية بني اآلباء واألبناء.
generation gap                          فُسْحة )فجوة( األجيال
generativity                               تَوَالُد، تَنَاسُل،  تَكَاثُر

Genetic/genesis                           /وِرَاثي، تَكْوِيني، جِيني
نُشُوء ،  تَكْوِيني،  وِراثي

نسبة إلى اجلينات التي حتمل الـصفات الوراثية )انظر حتت مصطلح
.)Gene

genetics                                               علم الوراثة
genetic code                                        الكود اجليني
genetic counseling                             اإلرشاد الوراثي
genetic model                                    النموذج اجليني
genetic susciptibility                           استعداد وراثي

Genital                                                        تَنَاسُلي

Ganser syndrome Genetic/genesis



- 66 -

نسبة إلـى التناسل، وهـو عملية التكـاثر، أما البـادئة  -Geno فقد
تستخـدم للداللة العـرقية على أفـراد وجماعات تـشترك يف أصول
Gentes يعني جمـاعة أو عشـيرة ويجمع Gens وراثية، واملـشتق
حيـث Gent تعـني فــرد أو رجل، ومـنهــا االشـتقــاق الـســائــد

.Gentleman

genitalia                                         أعضاء التناسل
genital phase                                       طُور تناسلي
genital stage                                      مرحلة تناسلية
genitourinary system                 اجلهاز البولي التناسلي
genocopy                              )اجلينات ْنَس( اسْتِنْسَا
genophobia                       رُهَاب التناسل)اخلوف املرضي

من اجلنس والتناسل(
genotype                                     منط ) طراز ( جيني

Genius                                        عَبْقَرِي،  عَالي الذكاء
وصف العبقريـة أو الذكاء العالـي يعني نسبة ذكـاء يتمتع بها بعض
األفراد تفوق املعدالت السـائدة، وإذا مت التقدير عن طريق حاصل
)معامل( الذكاء IQ فإن الدرجة يف هذه الفئة تزيد على 120 يف من
يقعـون على اجلانب األمين من منحنـى الذكاء املعروف الذي يحتل
غالبية الناس اجلزء األوسط منه، ويقع املتخلفون عقلياً على جانبه

األيسر. 
Genus /genera                )جِنْس ) سُاللة( /أجْناس )سُالالَت

ومن هــذه املصـطلحــات أيضـا تـشـتق تعـبيــرات عن الـسالالت
واألعراق البشرية.

Geriatrics                            طِب املُسِنني ، طب الشيخوخة
يـتكون مصطلح طـب الشيخوخـة من مقطعني، األول  -Ger يدل
على الـشيخـوخة، والـثانـي Iatrics يدل علـى الطب واألطـباء،
ويعتبـر طب املسـنني أحد فـروع الطب الـتي تهتم بـتقدمي خـدمات
الـوقايـة والعالج لكبـار السـن ومشكالتـهم الصحـية والـنفسـية،
ويـأتي هذا التخـصص يف املرتبـة الثالثـة بني التخصصـات الطبية يف
اململكة املتحدة من حيث عدد األطباء املتخصصني فيه، كما يوجد
تخـصص فـرعـي يف الطـب النفــسي يهـتم بـاجلـوانـب النفـسيـة

للشيخوخة.
geriatric patient                                   مَرِيض مُسِن
geriatric psychiatry                    الطِب النفسي للمسنني

Gerontology                                         علم الشَيْخُوخَة
هـذا املصـطلح يتكـون من Geron وتعـني الشـيخ املسن، واخلـامتة
Logy التي تعني علم، ويهـتم علم الشيخـوخة باجلـوانب اخملتلفة

لتقـدم السن، والتغيـرات املصاحبـة للشيخوخـة يف وظائف اجلسم
والصحة البدنية والنفسية.

Gerstmann’s syndrome               ZجيرستمانX مُتَالزمة
حالـة مرضيـة تتميز بـوجود عجز يف وظـائف القراءة والكـتابة )أي
القـرائية Alexia والكتـابية Agraphia( نـتيجة خللل يف الـوظائف

العصبية العليا.
Gesell development scales             للنُمُو ZجيزيلX مَقَاييس

توضح املقـاييس واجلـداول التـي وضعها أرنـولد جـزيل عالمات
النمو البـدني والعقلي والسلوكي لألطفـال بالتتابع من سن الوالدة

حتى 6 سنوات.
Gestalt (G.)                           يجِشْطَلت،  صِيغة، شَكل كُل

ظهـرت نظـريـة اجلشـطلت يف أملـانيـا وتطـورت بـواسطـة كـوهلـر
Kohler (1887-1967)، ولـــــــيTن  Levin (1947-1890) ومت

Perls استخـدامهـا يف أسلـوب عالج اجلـشطلـت بواسـطة بـرلس
(1970- 1896)، وتعني اجلشـطلت النظرة الكليـة للقيمة والشكل

واملعنى مبا يفوق مجموع التفاصيل.
gestalt psychology                         علم نفس جِشطالتي
gestalt theory                                   نظرية اجلِشطَلت
gestalt therapy                                 عِالج باجلِشطَلت

Gesture                                                         إيْماء
من األشـياء التـي يجب مالحظـتها عـند فحـص املرضـى النفـسيني

لتقييم حالتهم.
GHQ (General                                 مختصر:  اسْتِبْيَان
Health Questionnaire)                          الصحة العامة

من املقاييس التي تسـتخدم على نطاق واسع يف الـدراسات النفسية
خصوصـاً للمسح Screening مثل حـاالت األمراض النفـسية بني
املرضى الـذين يعانـون من األمراض الطبـية األخرى، ويـوجد منه
أكـثر من نسخة حسب عـدد البنود (60-30-28) التي تدور حول 4
محـاور هـي القلق، واالكـتئـاب، األعـراض اجلـسـديـة، واألداء
االجـتمـاعي، ومت تـصمـيم هــذا املقيـاس بــواسطـة البـروفـسـور
جولـدبرج  David Goldberg يف بـريطـانيا ومت إدخـال تعديالت

عليه لتطبيقه يف الثقافات اخملتلفة.
Gift                                                              مَوْهِبة

األطفال املـوهوبـون من الفئـات اخلاصـة التي تتـطلب االكتـشاف
واالهتمام

gifted child                                         طِفل مَوْهُوب
Gigantism                                            مَارِدِية، عملقة

genetics GHQ
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يف هذه احلالة تكون مقاييـس النمو أكبر من املعدالت املعتادة بسبب
بعض العوامل مثل نشاط الهرمونات.

Giant                                           مَارِد،  ضَخم، عمالق
Gland                                                             غُدَّة

الغـدد يف اجلـسم تقـوم بـإفـراز خـارجـي Exogenous أو داخلي
Endogenous، واملثـال على األخـيرة  الغـدد الصمـاء التـي تفرز

الهرمونات.
glandular                                                    يغُد

Glans                                         حَشْفَة ، طَرَف القضيب
اجلزء األمامي من العضو الذكري.

Glia                                 خاليا ضامة، خاليا رابطة ، دبـق
تكـون هـذه اخلاليـا مع اخلاليـا العـصبيـة وحـدات تـركيب اجلهـاز

العصبي، وقد تتكاثر لتكون بعض األورام.
glioma                                         )ورم دبقي  )بامل

Global                                          ي،  شَامِل،  كَوْنيكُل
يـدخل هذا الـوصف املشـتق من Globe وتعنـي الكرة األرضـية أو

العالم يف املصطلحات الطبية والنفسية لتصف الشمول أو التكور.
global assessment                                  تَقْيِيم شَامِل
globe                                      الكون،  الكرة األرضية
globus hystericus               )تَكَوّرهِسْتِيري )انسداد احللق

Gloomy                                      كئِيب ،  عَابِس،  مُظْلِم
وصف يطلق على املظهر العام لبعض املرضى خصوصاً املكتئبني.

Glossal                                                         لِسَاني
نسبة إلى اللـسان كعضو من أعضاء اجلـسم أو للداللة على وظيفته

وهي الكالم.
glossolalia                                           ثَرْثَرَة اللسان
glossary                                    )مُسْرَد )شرح كلمات

Glove and stocking                                القفاز واجلورب
(anesthesia)               )فقد اإلحساس فى اليدين والقدمني(

حتدث حـالة اضـطراب الـوظائف لألعـصاب الـطرفيـة الطـويلة يف
اليــديـن والقــدمـني يف بعـض األمــراض العـصـبيــة مـثل اعـتالل
األعصــاب الطـرفيـة Peripheral neuropathy كمـا يحـدث يف
مضاعفات الداء  السكري، ويف هذه احلالة يكون تشبيه املنطقة التي
يبـدو فيهـا فقـدان اإلحسـاس بـارتـداء قفـازات وجـوارب حتجب

اإلحساس يف اليدين والقدمني. 
Glue                                              )غِرَاء )مادة الصقة

هذه املـادة التي تستخدم يف أغـراض صناعية ومـنزلية تتم مـعاقرتها

بـواسطة بعض صغـار  السن عن طريق اإلذابـة واالستنشاق، وهي
Volatile إحــدى املــركـبـــات الهـيــدروكــربــونـيــة الـطـيــارة

hydrocarbons التي تؤثر على الوظائف اجلسدية والعقلية.

glue use disorder                     اضطراب استعمال الِغرَاء
Glutamate                                                 جلوتامات

يشتق من هـذه املادة بعض املـركبات الطبـيعية التي تـؤثر يف وظائف
اجلهاز العصبي. 

glutamate neurotransmission   النقل العصبي باجللوتامات
glutamic acid                                 حـمض اجللوتاميك

Glutethimide                                             جلوتثيميد
تـسـتخـدم هـذه املـادة كــدواء للقلـق والنـوم، ويــس  الـبعـض

استخدامها واإلدمان عليها.
Glycine                                                       جليسني

مـن األحماض األمينـية التي تقـوم بوظائف حـيوية هـامة يف اجلهاز
العصبي.

glycine neurotransmission            نقل عصبي باجلليسني
glycine receptors                          مُسْتَقْبِالت اجلليسني

Goal                                           هَدَف،  غَرَض،  مَرْمَى
أهمية الهدف هي توجيه السلوك يف سعي لتحقيقه.

goal-directed behavior                    سلوك مُوَجّة للهَدَف
Goodenough                               :اختبار )رسم الرجل( لـ
(Draw-A-Man) test                                 ZجودينفX

من االختـبارات النفـسية اإلسقـاطية  Projective وفـيه يطلب من
Draw -a- Person :املفحـوص أن يقوم بـرسم رجل )انظـر أيضا

.)test

Goodness of fit                                        جودة التوافق
من املصطلحـات اإلحصائية، ويـستخدم يف الطب النـفسي للداللة
Poorness على عالقة الـتفاعل اجليدة بني الطفل واألم، وعكسها

وتعني العالقة املضطربة غير املتوافقة بني األم وطفلها.
Grade                                                   دَرَجَة،  مَرْتَبَة

يضـاف هذا الـوصف إلى بعـض املصطلحـات النفسـية مثل وصف
أسلـوب التعـريض املـتدرج، وهـو أحد أنـواع العالج السلـوكي،
ويتم يف حاالت الرُهَاب على سبيل املثال بأن يتعرض الشخص من
بعـيد وهو يف حالـة االسترخاء لـشيء يتعلق مبصدر اخلـوف ثم يزيد

التعرض تدريجياً يف جلسات العالج التالية حتى يصبح مقبوالً. 
gradation                                                    تَدَرّج
graded exposure                                 تعريض متدرج

Gift Goodness of fit
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gradient                            مُمَال،  مَيْل )تغير( تدريجي
Grandeur                                                      عَظَمَة

حتدث تـوهمات العظمة التي تعرف مـجازاً بجنون العظمة يف بعض
االضطرابـات النفسيـة مثل الزَوَر والهـوس حني يعتقـد املريض أنه
متميـز أو يف مرتبة تفـوق اآلخرين من حيث القـدرات أو  املوهبة أو

أنه زعيم سياسي أو روحي.
grandiose                                                   عَظِيم
delusion of grandeur                              وَهْم العَظَمَة

Granule                                                        حُبَيْبـة
اخلاليا التي تـوصف باحملبـبة يف الدم خـاصة باملـناعة، وقـد تصاب
بـالنقـص نتيجـة الستخـدام بعض األدويـة النـفسيـة مثل كلـوزابني

املضاد للذهان.
granular                                                    مُحَبَب
granulocytopenia                         قِلّة )اخلاليا( احملببة
granulocytosis                            كَثْرَة )اخلاليا( احملببة

Graphic                                بَيَانِي،  خَطّ ، كِتَابَة ،  رَسْم
يشتق من هـذه الكلمة مـجموعة مـصطلحات تتعـلق كلها بالـكتابة

والرسم.
graphic analysis                                   حتليل بَيَاني
graphology                                       دراسة اخلُطُوط
graphophobia     )رُهَاب الكتابة )اخلوف املرضي من الكتابة

Grasp reflex                   مُنْعَكَس التَعَلّق،  التَشَبّث باألصابع
حالة تشـاهد بصورة طـبيعية يف األطفال الـرضع حيث يطبق الطفل
يـده حني يـوضع يف راحتهـا أي شيء، وحتـدث بصـورة مرضـية يف
حـاالت الشـيخوخـة املتـأخرة املـصحوبـة بتـدهور وظـائف اجلهاز
العـصبي، وميكن إجـراء هذا االختبـار بوضع اإلصـبع أو قلم على

راحة اليد ومراقبة رد الفعل وهو اإلمساك به تلقائياً.
Green                                                           أخَضَر

يعبر اللون األخـضر أيضا عـن احلياة والقوة  ويف الـوقت نفسه تدل
كلمة Green على السذاجة واحلمق.

green-eyed                                                 حَسُود
Grief                                     )حُزْن،  ابْتِـئَاس )لفقد عزيز

تعبــر كلمـة احلــزن  Grief عن رد الـفعل لفقـد شـخص عـزيـز،
وتـسـتخــدم بعـض الكـلمــات األخــرى املـشــابهــة مـثل احلِــدَاد
Mourning، والفجيعـة Bereavement بالتبـادل لتقارب معـناها

رغم  أن األولى تعني عملية اخلروج من حـالة احلزن، والثانية تدل
على معايشة احلرمان من الفقيد باملوت، ومير الشخص الذي يعاني

من هذه احلـالة بعدة مـراحل يفترض أن تنتهـي خالل 6 شهور  إلى
عـام، ولكنهـا قد تـطول وحتـدث مضـاعفات يف حـاالت أخرى،
وتخـتلف هـذه احلـالــة عن مـرض االكـتئــاب رغم مـزاج احلـزن
Sadness  املشتـرك، وقد تـسبق احلـالة حـدوث فقدان الـشخص

.Anticipatory grief  العزيز فيما يعرف باحلزن املتوقع
grief phases                               أطْوَار )مراحل( احلُزّن
grief therapy                                         عالج احلزن
abnormal (pathological) griel     )حزن غير عادي )مرضي
normal grief                                          حُزْن عادي

Group                                              مَجْمُوعة،  جَمَاعَة
اجملـموعـة أو اجلمـاعة تـضاف إلـى كثيـر من املـصطلحـات لوصف
بعض احلاالت وأنواع العالج والبحـث التي تتم بصورة جماعية يف
الـطب النفـسي، واملثـال دراسة عـلم النفـس لسـلوك وديـنامـيات
اجلماعة، ومـن األمراض النفسيـة التي حتدث يف مجمـوعة وتنتقل
فيمـا بينهم بـاإليحاء الهـستيريـا اجلماعـية، وتعتبـر حاالت العالج
النفسي اجلماعي من الـوسائل التي يتم فيها جمع عدد من احلاالت
)3-15 يف املتوسط( يتم اختيارهم على أساس التشخيص، ومعدل
اجللسـات مرة أسبـوعياً ملـدة ساعـة إلى سـاعتني، وذلك بـحضور
املعالج، وتـوجد أنـواع مختلفـة حسب غـرض وطبيعـة اجملمـوعة

العالجية. 
parental guidance                               سُلُوك اجلَمَاعة
group dynamics                              دَينَامِيات اجلَمَاعة
group hysteria                                 هستيريا جَمَاعية
group identity                                     هُوِيّة جَمَاعية
group psychotherapy          )عالج نفسي جَمَاعي )جمعي
group therapy                          )عالج جَمَاعي )جَمْعِي
control group                    )مَجْمُوعَة ضَابِطة )يف البحث
experimental group                          مَجْمُوعة تَجْرِيبِيّة

Growth                                                           نُمُو
يستخدم يف وصف النمو البدني والعقلي.

growth curve                                      مُنْحَنَى  النُمُو
growth hermone                                   هُرْمُون النُمُو

Guidance                                                      تَوْجِيه
لإلرشاد واملساعدة لبعض احلاالت يف مواقف معينة.

parental guidance                                 تَوْجِيه وَالدِي
vocational guidance                               تَوْجِيه مِهَنِي

Guilt                                                        ذَنْب،  إثْم

Grade group dynomics
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يعتـبر شعـور اإلثم والـذنب مـن أعراض حـاالت االكتئـاب حيث
يلوم املريض نفسة بشدة دون تسامح مما يزيد من عمق شعور الكآبة

لديه.
guilt feeling                                )شُعُـور اإلثْم )الذَنْب

Gyn-                 بادئة )أو الحقه( معناها: أنثى،  امرأة، نِسَاء
تضـاف هذه البـادئة إلـى بعض املصـطلحات اخلـاصة بـاملرأة فقط،
ويالحظ وجود علم أمراض الـنساء  Gynoecology ويقابله علم

.Andrology  يسمى أمراض الذكورة
gynandromorphic                    مزدوج الذكورة واألنوثة

gynecomania                     )هَوَس باملرأة  )هوس اجلماع
gynesomastia                            )تضخم الثدي )للرجل
gynephobia (gynophobia)                      رُهَاب النِسَاء

خوف مرضي من النساء.
Gyrus/gyri                                   )تَلْفِيفة/تَالَفيِف )امل

تالفـيف املخ هي بروزات وأخـاديد يف سطح نـصفي كرة املخ تـزيد
من مساحة القـشرة اخملية، واجلزء البـارز هو Gyrus بينما األخدود

.Sulcus  هو

group hysteria Gyrus/gyri
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H

H/h                                        مختصر: ساعات ،  وِرَاثة
سـاعـة أو سـاعـات Hour(s)  يــوضع لهـا رمـز H، والـوراثـة

.H  يوضع لها رمز  Heredity

Ha                 صوت يعبر عن الفرح أو احلزن أو التعجب ..ها
صوت يعبر عن هذه املشاعر أثناء احملادثة.

Habit                                                            عَـادَة
العـادة فعل يتكرر، واضطراب العادة يعبر عنه يف الدليل األمريكي
Stereotypic بــاسم اضـطــراب احلــركــة الـتكــراريDMS-IV

 movement disorder، ويــدخل ضـمن هــذه احلــاالت قــدح

الـرأس  Head banging، وقـضم األظـافــر  Nail biting وهي
أفعـال متكررة تبدو وكأنهـا قهرية حتدث يف الطفـولة واملراهقة، أما
Learning التعـود أو االعتـياد فـإنه يقع يف نـطاق دراسـات التعلم

يف علم النفس. 
habit disorder                                  اضطراب العادة
habit formation                                  تكوين العادة
habitual                                       اعْتِيادي،  مَألوف
habituation                                       تَعَوّد،  اعْتِياد

Hadephobia           )رُهَاب اجلحيم )خوف مرضي من نار جهنم
تعني كلمة حادس Hades  اجلحيم يف امليثولوجيا اإلغريقية.

Haem-  (= Hem)                                بادئة معناها:  دم
Haemato-, Haemo- وتـستخدم الـبادئة ،Hem-  وتكـتب أيضا

كما يف املصطلحات التالية.
haematology                                   علم أمراض الدم

رُهَاب الدم )خوف مرضي من الدم(
haemorrhage                                       نزيف دموي

Hair                                                              شَعْر
من احلاالت النفسية املرضية املتعـلقة بالشعر حالة هوس شَدّ الشعر
التي يقـوم فيها الـشخص بشـد شعره ونـزعه بعصـبية، وال يـشعر
املريض بـالهدوء إال بعـد أن يقوم بـذلك، وحتدث يف اإلنـاث أكثر
من الـذكور، ويتم نـزع الشعـر من أي مكان بـاجلسم وخـاصة من

فروة الرأس. 
hair pulling (trichotillomania)            هوس نتف الشعر

Halazepam         )هَاالزيبام )من مشتقات البنزوديازبني املهدئة
Halcion                                       :)هَالْسِيون )تريازوالم

(triazolam)                                 )دواء مضاد للقلق(
Haldol                            :)هالدول )هالوبريدول ديكانوات

(haloperidol deconoate)                )دواء مضاد للذهان(
يستخـدم هذا  الـدواء يف صورة حقـن طويلـة املفعول يف جـرعات

أسبوعية أو شهرية.
Hajj (Ar.) (pilgrimage)               )احلَجّ )حج بيت ا احلرام

احلج إلى بيت ا احلرام يف مكـة كان موضع دراسة آلثـاره النفسية
اإليجابية، وتوجد طقوس احلج يف الديانات األخرى.

Half                                                             نِصْف
أهميـة العمـر النصفـي لألدوية هـو حتديـد وقت تـتابع اجلـرعات،
حيث تعطـى اجلرعـات مرة واحـدة  أو مرتني  أو ثالث مـرات تبعاً

لعدد ساعات العمر النصفي لكل دواء. 
half - life                               )العُمْر النصفي )لألدوية
half time                )نصف الوقت )يف العمل أو االستراحة

Hallucination (s)                 هَلْوَسة )اجلمع: هالوس(،  هَلَس
تعرف الهالوس بأنـها اإلدراك الزائف واإلحساس بأشياء ال وجود
لهـا، ومن أنـواعهـا الهـالوس السـمعيـة التـي تتـمثل يف أصـوات
لضـوضـاء أو كالم، والهالوس الـبصـريـة يف صـورة رؤيـة صـور
واضـحة أو غـير واضـحة ألضـواء أو أشيـاء، والهالوس الـشمـية
لروائح ال وجود لها، وحتدث عادة يف احلاالت الذهانية مثل مرض
الفصام وأمراض املخ العضوية وحتت تأثير العقاقير، وتوجد بعض
املواد التي يرتبـط استخدامها بالهالوس يـطلق عليها املهلوسات أو
مولدات الهلوسة، أما حالـة الهالوس فإنها هالوس سمعية ترتبط

باستعمال الكحول. 
auditory hallucinations                        هالوس سمعية
gustatory hallucinations                        هالوس ملسية
lilliputian hallucinations            )هالوس قزمية )تَصْغير
olfactory hallucinations                        هالوس شَمْـية
reflex hallucinations                          هالوس منعكسة
visual hallucinations                            هالوس بصرية
hallucinatory                                              هَلَسِي
hallucinogen                                      مُوّلِد للهلوسة

hallucinogen -                             اضطرابات ناجمة عن
induced disorders                         مُوَّلِدات الهلوسة

hallucinosis                                هِالس،  داء الهلوسة
Haloperidol                      )هالوبريدول )دواء مضاد للذهان

من أكثـر مضـادات الذهـان استخـداماً، وهـو مضـاد ملسـتقبالت
الـــدوبـــامـني Dopamine receptor antagonist، وهـــو مـن
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مجـموعة بيتروفينـون  Buterophenone، ويتم تسويقه حتت عدة
أسماء جتارية، كما يوجد منه مستحضرات طويلة املفعول. 

Hamortophobia                    رُهَاب اخلطيئة )اخلوف املرضي
من ارتكاب اخلطأ واخلطيئة(

Hamilton                       ملعـــدل الـقلق ZهـــاملـتـــونX اخـتـبـــار
nxiety Rating Scale            

نسبـة إلى مـاكسـويل هامـلتون  Maxwell Hamilton، ويـتكون
هذا االختبار من 15 بنداً  لتقدير شدة حاالت القلق على مستويات
تبدأ مـن صفر حتـى 4، حيث يعني صفـر عدم وجـود األعراض،

و4  األعراض احلادة الشديدة.
Hamilton Depression             اختبار هاملتون ملعدل االكتئاب

Rating Scale              
نسبة إلى ماكسويل هاملتون  Maxwell Hamilton، هذا املقياس
به 17 بـنداً  باإلضـافة إلى 4 بـنود أخرى إضـافية يعبـر كل منها عن
أحـد مظـاهـر االكتئـاب وتـوضع درجـة تتـراوح بني صفـر، 2  أو

تتراوح بني صفر،   4. 
Hand                                                               يَــد

ينسب إلـى اليد بعـض املصطلـحات النفـسية، مـثل وصف لبعض
الكتـب واملراجـع املوجـزة، واستخـدام الشـخص لليـد اليمـنى أو
اليـسرى تبعاً لنصف الكـرة السائد يف املخ، وتدل الكـتابة بخط اليد

على بعض الدالالت املتعلقة باألداء النفسي والعصبي. 
handbook                                    ب،  دَلِيل مُوْجزكُتَي
handedness                               استعمال إحدى اليدين
handwriting                                 )خَطّ اليَد )الكتابة

Handicap                                      إعاقَة،  عَجْز،  تَعَوق
تتـضمن  اإلعـاقـة أو العجــز نقصـاً يف األداء الـوظيـفي البـدني أو
العقلي، ويطلق على فـئة املعاقني أصحاب االحتيـاجات اخلاصة ملا

تتضمنه الكلمة من  إيحاء بوصمة اإلعاقة. 
handicapped                                   مَعَوّقُون، مُعَاقُون

Hangover                                  آثَار السُكَر،  سُكَر مُعَلّق
يترتب عن اإلفراط يف تعاطي الكحول أو العقاقير بعض اآلثار على
حـالة الـوعي والـيقظـة، واملعـنى احلـريف للكلمـة أثر مـتخلف من

املاضي.
Hara-kiri suicide               هاراكيري: طريقة يابانية لالنتحار

يعـرف هـذا األسلـوب لالنتحـار يف الثقـافـة اليـابـانيـة حيث يقـوم
الشخص بطعن نفسه بخنجر تخلصاً من العار.

Harmony                          تَنَاغُم،  تَآلُف،  تَوَاُفق،  إنسِجام

يـستخـدم هـذا الــوصف للتـوافق والـتنـاسق يف املـشـاعـر واآلراء
والوظائف األخرى.

harmonic                            تَنَاغُمي،  مُتآلِف،  مُنْسَجِم
Hashish (Cannabis)                             )القِنّب( ِاحلَشِي

.Cannabis  ورد وصف لهذه املادة  اخملدرة حتت  القنب
Hate / hatred                                 كُرْه ، كَرَاهِيَة،  بُغْض

أحد املشاعر واالنفعاالت النفسية السلبية.
Haven                                            مَالذ ، مَأوَى، مِرْفأ

وصف يطلق على أماكن إيواء املرضى واملسنني واألطفال.
Hb (hemoglobin)                           مختصر:  هيموجلوبني

املادة التي تـوجد يف كرات الـدم احلمراء وتتكـون من الهيم Hem ـ
أحد مركبـات احلديد، واجللوبني مادة بروتينية، ويتسبب نقصها يف

.Anemia  )فقر الدم )األنيميا
Head                                                           الرأ س

تـدخل هذه الكلمـة يف عدة مصطلحـات لها عالقة بـالرأس كما يف
األمثلة الـتاليـة لبعض احلـاالت العصبيـة والنفسيـة التي تشـاهد يف

حركات تكرارية للرأس يف األطفال. 
head banging                                        قَدْح الرأس
head koncking                                        دَقّ الرأس
head rolling                                        تدويـر الرأس
head trauma                                       إصابة الرأس

Headache                                                      صُدَاع
الصداع هـو ألم الرأس، وهـو من أكثر الـشكاوى انتـشاراً  حيث
يقـدر مرضـى الصـداع بحوالـي 80% من مجمـوع النـاس، ويقوم
10-20% مـنهم بـزيـارة األطبـاء لهـذا الـسبـب،  رغم أن غـالـبيـة

احلـاالت ال تـرتـبط مبــرض عضــوي.  وللصـداع عالقـة بـبعض
االضطـرابــات النفـسيـة مـثل القلق واالكـتئــاب واالضطـرابـات
السيكـوسوماتية، ومن األنـواع الشائعة صداع الـتوتر الذي يحدث
بسـبب تقـلص العـضالت ألسبـاب نفـسيــة، والصـداع النـصفي
)الـشـقيقـة( Migraine الـذي يحـدث يف صـورة نـوبـات نـتيجـة

الضطراب الدورة الدموية. 
cluster headache                                صُدَاع عنقودي
tension headache                                  صُدَاع التوتر

Healing                                                  التِئَام، شِفَاء
منها وصف املعالج الـذي يساعد عـلى الشفاء، واملعـالج التقليدي
هـو الذي يستخدم أسـاليب الطب الشعبـي التي غالباً ال تـستند إلى
التجربة العلمية لكنها ممارسة واسعة االنتشار يف بعض اجملتمعات. 

Hamortophobia tension headache
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healer                                                       مُعَالِج
traditional heale               مُعَالِج تقليدي ،  طبيب شعبي

Health                                                          صِحَة
للصحـة تعـريف بـأنهـا حـالـة إيجـابيـة ال تعـني مجـرد اخللـو من
األمراض، والـصحة النفسية هي حالة من السواء واالتزان النفسي

تتكامل مع صحة اجلسد. 
healthcare                                       الرعاية الصِحّيَة
mental health                                   الصحة النفسية

Hearing                                                         سَمْع
حاسـة السمع هي إحـدى احلواس اخلـاصة، مـن أهم اضطرابـاتها
العجز عن السمع بفقـدان هذه احلاسة جـزئياً  أو كلياً، والهالوس

السمعية يف األمراض النفسية الذهانية. 
hearing loss                                        فِقْدان السَمْع

Heart                                                             قَلْب
يـستخـدم لفـظ القلب أحـيانـا  مبعنـاه اجملازي كـتعبيـر عن الـنفس

واملشاعر.
heartbreak                                        حَسْرَة ،  أسَى
heartburn                        حُرقة الفؤاد ، حَرَقَان فُمْ املعدة
heartburning                            حَسَد،  امتعاض شديد

Heaven                                        اجلنة  ،) السَمَاء )ا
يسـتخدم هذا اللفظ مبعنـاه اجملازى كإشارة إلـى ا سبحانه وتعالى

الذي يهيمن على الكون.
Heavy                                                           ثَقِيل

تضـاف هذه الكـلمة إلـى غيرهـا  أو تسـتخدم لإلشـارة إلى تـثاقل
مـادي أو وظيفي، ومن التعبيرات التي لها مـعان مجازية منها على
سبـيل املثـال Heavy-handed وتعـني قلـيل البـراعـة أو ظــالم،

وتعبير Heavy-laden معناه مثقل بالهموم أو األحمال. 
heavyness                                 تَثَاقُل، ضَعْف احلَرَكة
heavyweight                                  بَدَانَة،  وزن ثقيل

Hebephrenia                                         مُرَاهِقِية،  فَنَد
يتكون هـذا املصطلح من مقطعني:  األول  Heb وتعني املراهقة أو
الشبـاب، والثانـي Phrenia وتعني عقل، والتـرجمة احلـرفية هي
خـبل الشـباب أو فـصام املـراهقة، وال تـستخـدم هذه الـتسمـية يف

التصنيفات احلديثة. 
hebephrenic schizophrenia          )فِصَام مُرَاهِقي )مبكر

Hedonic                                              مُمْتِع ،  مُتَعِي
والعكـس مـصــطلح  Anhedonia ويعـني عــدم القــدرة علــى

االسـتمتـاع مببـاهج احليـاة، وهـذا وصف ألحـد أعـراض مـرض
االكتئاب.

hedonia                                                      مُتْعَة
hedonism                                            مَذْهَب املُتْعَة
hedonophobia             )رُهَاب االستمْتَاع )اخلوف من اللذة

Helio                                                          الشَمْس
تضـاف هذه البـادئة إلى املـصطلحات التـي تدل على الـشمس مثل
عبـادة الشمس Heliolatry، واألصل هـو XهليوسHelios Z  إله

الشمس يف امليثولوجيا اإلغريقية. 
heliophobia         )رُهَاب الشَمْس )خوف مرضي من الشمس

Helplessness                                     ال حَوْل،  ال عَوْنِيّة
يدل هذا التعبير على حالة شعـور بالعجز واليأس وفقدان املساعدة

النفسية مثل ما يحدث يف احلاالت احلادة ملرض االكتئاب.
Hem- (=Haem-)                                  بادئة معناها:  دَم

.Haem ورد الشرح حتت بادئة
Hemi-                                      بادئة معناها: نِصْف، شِبْه

تضاف هـذه البادئـة لوصف األشيـاء التي تـتخذ شكل نـصف كرة
)مثل نصف كرة املخ(، أو  الوظائف واحلاالت املرضية التي حتدث

يف نصف واحد من اجلسم )مثل الصداع والشلل النصفي(. 
hemicrania                               شَقِيقَة،  صُدَاع نِصْفِي
hemiplegia                                    شَلَل نِصْفي، فالج
hemisphere                                )نِصْف كُرَة )يف امل

Hepatic                                                         كَبِدِي
Hepato- أو  Hepat تبـدأ  احلاالت التي تنـسب إلى الكبد بـالبادئة
ومنهـا حـالـة الـتنكـس العــدسي التـي يطـلق عليهـا أيضـا مـرض
XويلـسـونWilson's disease Z الــذي ينـشـأ عـن خلل يف متـثيل

النحاس  Copper ويسبب أعراضاً عصبية ونفسية. 
hepatitis                                            التهاب الكبد
hepatolenticular degeneration         تنكس كبدي عدسي

Herb                                                            عُشْب
مـن وسائل العالج الـبديل والـطب التقـليدي اسـتخدام األعـشاب

كبديل للعقاقير يف عالج األمراض. 
herbal                                 عُشْبي، العالج باألعْشَاب
herbivorous                            عَاشِب، يتغذي بالنبات

Herd                                           جَمَاعة، شَعْب،  قَطِيع
تـعبيــر عن جمـاعــة من النـاس أو الـشعب، ويـدرس علم نـفس
اجلمـاعـة Herd psychology سلـوك الفـرد املـرتـبط بـوجـوده يف

Healing hepatolenticular degeneration
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جماعة، ويوجد ميل فطري إلى التجمع. 
herd instinct                   غَرِيزة القطيع، امليل إلى التَجَمع

Hereditary                                                     وِرَاثي
الصفـة التي يطلـق عليها وصف وراثـي هي التي تعتـمد يف انتقـالها
عبر األجيـال على اجلينـات الوراثيـة بصورة رئـيسية، واملـثال على
Acquired ذلك لـون العني، أمـا العكـس فهو الـصفات املـكتسـبة
واملثال عليها اختيار طريقة تصفيف الشعر مثالً، ومن االضطرابات
النفسـية التي تلعب الـوراثة دوراً رئيسيـاً فيها:  الفصـام واالكتئاب
واضطراب الهلع Panic، أمـا قابليـة الوراثة فـإنها مقيـاس ألهمية

املعلومات اجلينية النسبية يف حتديد ظهور صفة أو حالة معينة. 
hereditary predisposition                     استعداد وراثي
heredity                                                     وِرَاثة
heritability                                       قابلية التوريث

Hermaphrodism (hermaphroditism)                   ،خُنُوثة
ازدواج أعضاء التناسل

يطلق هذا الـوصف عند تـواجد أنـسجة ذكـرية وأنثـوية يف شخص
True hermaphroditism واحـد، والنـوع احلقيقـي من اخلنـوثـة
نـادر احلــدوث، حيـث تتـواجــد اخلصـيتــان واملبـيضـان يف نفـس
Pseudohermaphroditismالــشخـص، أمــا الـنـــوع الكــاذب
فيحـدث نتيجـة خللل يف الهرمـونات أو اإلنـزميات مع عـدم وجود
خلل يف الكرموسومات، غير أن األعضاء التناسلية اخلارجية تكون
بارزة يف األنثـى أو ضامـرة يف الذكـر مما يـؤثر يف حتـديد اجلنـس بناء

على الشكل الظاهرى لألعضاء اجلنسية. 
hermaphrodite                                   خُنْثَى،  مُخَنّث

Heroin                                                         هيروين
من مشتقات األفيـون التخليقية  Synthesized opiates، وتركيبه
الكيـميائـي هو ثنـائي أستيل مـورفني Diacetylmorphine، وهو
من أكثـر األفيـونـات استعمـاالً بـواسطـة املـدمنني، وتقـدر نـسبـة
متعاطيي الهيروين بحوالي 1.3% من سكان الواليات املتحدة حيث
يوجـد 500 الف مدمن نـصفهم يف مدينـة نيويـورك )إحصائـية عام
1991(، والهيروين أكثر فعـالية وأسرع تأثيـراً من املورفني ويسبب

االعتمـاد Dependence بصورة سـريعة وأعراض انـسحاب حادة
عند التوقف.

heroin use disorder                 اضطراب تعاطي الهيروين
heroin withdrawal                          انسحاب الهيروين

Herpes                                      هِرْبِس ،  قَوْبَاء،  عُقْبُولَة
قـد يتـسبب الTيـروس الذي يـسبب هـذه احلاالت يف حـالة الـتهاب

الدماغ Encephalitis  أو األعصـاب باإلضافـة إلى األلم والطفح
اجللدي املميز لكل حالة. 

herpes simplex                                 الهربس البسيط
herpes zoster                                   الهربس النطاقي

Hertz (CPS: cycle per second)         )هرتز )دورة يف الثانية
Frequency يستـخدم هذا التمييز على سـبيل املثال لوصف التواتر
يف موجـات املخ الكهربـائية حـيث يوصف إيقـاع ألفا مـثالً بأنه من

.Cps 8-12 هرتز أو  دورة يف الثانية

Hesitancy                                                تردد،  حيرة
يسـتخدم هـذا التعـبير لـوصف بعض احلـاالت العصـبية حـني يجد
املـريـض صعـوبـة يف بـدء عـمليـة الـتبـول، ويـستخـدم الـوصف

لألشخاص الذين يترددون يف اتخاذ القرارات. 
hesitant                                                     دمُتَرَد

Hetero-                                 بادئة معناها: غَيْر ، مُخْتَلِف
عكـس هــذه البــادئــة -Homo، وتـسـتخــدم يف املـصـطلحــات
والتعبيرات التي تصف أشياء أو أوضاع أو وظائف غير متجانسة أو
مغايرة، وعلى سـبيل املثال يطلق على مجمـوعة من الناس التي ال
يتناسق أفرادها معـاً  Heterogenous group، والعكس متجانس

.Homogenous

heterogenous                             مُغَايِر،  غير مُتَجَانِس
heterologous                                  مُتَخَالِف،  مُتَنَافِر
heterosexual                 مَيْل للجنس املقابل،  جِنْس غيري
heterozygote                            زيجوت متغايرة األالئل
heterozygous                                   متغاير الزيجوت

5HIAA                               مختصر: حمض 5- هيدروكسي
(5-hydroxy indole acetic acid)                 إندول أستيك

هـذه املــادة هي نــا استـقالبي Metabolic ملـادة الـسيـروتــونني
.(5HT)

Hiccough (hiccup)                                   فُوَاق،  زُغُطّة
حتدث هـذه احلالة التي يتكرر فـيها االنقباض العصبي دون حتكم يف

بعض احلاالت العصبية أو  التحور  الهستيري.
hysterical hiccough          فُوَاق هستيري،  زُغُطّة هستيرية

Hierarchy                                      هَرَميّة،  تَدَرّج هَرَمِي
تعبيـر عن الهيكل التنظيـمي الذي تتدرج فيه الـرتب والوظائف من
القمـة إلى القاعدة، كما يف السلطة املكونة من سلسلة أشخاص مع

تدرج هرمي. 
hierarchical                                   تَدَرّجِي،  تَدْريجي

Herb 5HIAA
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Hieroglyphics                    هيروغليفية ، كتابة مصرية قدمية
مقطع  -Hiero يعني مقـدس وهو وصف للكـتابة املـصرية الـقدمية
الـتي حتتـوي علـى صـور وأشكـال مميـزة للحــروف، ويطلق هـذا

الوصف على الكتابة املبهمة أيضا. 
Hieromania                                              هَوَس ديني

هـو شكل من أشكال الـهوس باألمـور الدينيـة حيث تكون الـبادئة
-Hiero على شيء مقدس.

Hierophobia                                        رُهَاب املقدسات
خوف مرضي من املقدسات واألمور الدينية.

Higher (brain) centres                          العليا مراكز امل
تقـع هذه املراكـز التي تتحكم يف الـوظائف العقلـية يف القشـرة اخملية

.Cerebral cortex

higher mental functions                  وظائف عقلية عليا
highness                                           سُمُو ،  ارتفاع

Hippocampus                   احلَصُِني، قَرْن آمون،  قُرين الدماغ
أهمـية هذا اجلـزء التشـريحي يف املخ بالنـسبة للـوظائف النفـسية أنه
يـدخل ضمن اجلهاز احلويف  Limbic system  الـذي يعتبر موضع
الــتحـكـم يف االنـفعــــاالت والــــذاكــــرة، ونفـــس الـكلـمــــة
(Hippocampus) تعبر عن مارد الـبحر وهو حصان خرايف له ذيل

سمكة. 
Hippocratic oath            قَسَم أبقراط ،  يَمِني يقسمها األطباء

نسـبة إلـى ابقراط  Hippocrates الـطبيب الـيونـاني امللقب Xبـأبي
الطبZ والـذي وضع الكثيـر من القـواعد والنـظريـات للممـارسة
الطبية قبل امليالد، وأكـد أن األمراض النفسية والعصبية ال تختلف
عن األمراض العـضويـة بعد أن كـان يعتقـد أن لها قـدسية خـاصة
ويحيط بهـا الغموض، وهـذا القسم يـؤديه األطباء عـادة يف حفلة

التخرج. 
Histamine                                       هستامني

تفرز هـذه املادة اخلاليـا العصبيـة يف الوطـاء لتؤثـر يف القشـرة اخملية
واجلهاز احلويف واملهـاد، ويقوم بوظيفـة النقل العصبي وله 3  أنواع
من املستقبالت هـي  H3, H2, H1، وله عالقة بحاالت احلـساسية

.Allergy 

histamine neurotransmission         نقل عصبي بالهستامني
histamine receptors                     مُسْتَقْبالت الهستامني

History                                               )مرضي( تَارِي
يتضمن التاريخ املرضي للحالة املعلومات اخلاصة باملريض شخصياً
واحلـالـة املـرضيـة التي أصــابته منـذ بـدايتهـا، وحـالته يف املـاضي

واحلـاضر، ومعلومـات عن أسرته، ويتم جمع هـذه املعلومات من
املـريـض ومصـدر آخـر للمعلـومـات من مـرافقيه وأقـاربه، وميثل
التـاريخ املرضي للحـالة مع الفحـص واألبحاث خطـوات التوصل

إلى التشخيص ثم حتديد أسلوب العالج.
history of present illness                 املرض احلالي تاري
family history                           )األسرة )املرضي تاري
personal history                              الشخصي التاري
psychiatric history                           النفساني التاري
sexual history                                      جنسي تاري

Histrionic personality                     اضطـراب الـشخـصيـة
disorder                                        شبه الهستيري    

حـالة من اضـطراب الـشخصـية تتـصف بسلـوك متقلب ومـتلون،
درامي وانفعـالي، ورغبـة يف جـذب االنتبـاه، وميـل للمبـالغـة يف
االنفـعاالت واألفكـار، واجتاه لـإلغراء مع عالقـات سطحـية غـير
عـميقـة مع اآلخـرين، وحتـدث هـذه احلـالـة يف اإلنـاث أكثـر من

الذكور. 
HIV (human                                      يروسT  :مختصر

immunodeficiency virus)               العوز املناعي البشري
ورد وصف هذا املصطلح يف موضع سابق.

HIV encephalopathy                  يروسT اعتالل دماغي من
العوز  املناعي البشري

Hoarding                                    لَمْلَمَة،  تَجْمِيع األشياء
توجد هـذه الظاهرة يف بعـض األشخاص الذين مييلـون إلى اختزان
Hoarding واكتـناز األشـياء، وقـد وصف هذا الـنمط لـشخصـية
Erich ضـمـن 5  أمنــاط أخــرى.  إيـــريك فــروم ،personality

.Fromm (1900-1980)

Hodophobia                                            رُهَاب السَفَر
خوف مرضي من التنقل والترحال.

Holism                                                  ية،  شُمُولكُل
تشـير النظـرية التي وضعـتها طبيـبة النفس األمـريكية كـارِن هورني
Karen Horney (1885-1952) حـول علم النـفس الكلـي،  إلى

اعتبار الشخص كُالً واحداً يؤثر يف الوسط احمليط ويتأثر به.
holistic psychology                          يعِلْم النَفْس الكُل
holistic theory of inlelligence         النظرية الكلية للذكاء

Homeless                             شَرِيد،  بِال بَيْت،  فَاقِد املَأوى
يهتم الطب الـنفسي بهذه الفئة لوجود نسبة من املرضى العقليني بني
املشردين أو فـاقدي املأوى تتطلب مشكالتهم احلل بالوصول إليهم

Hiccough (hiccup) Hoarding



- 75 -

والـتعرف على احلـالة العقليـة لهم لتقديـر حاجتهم إلـى االستشفاء
.Hospitaliztion

homelessness                               التَشَرد،  فَقْد املَأوى
Homeostasis                    اسْتِقْرار،  استتباب،  ثَبَات داخلي

بادئـة  -Homeo مثل Homo تفيـد التـجانـس أو التـماثـل، وهذا
املصـطلح يعبـر عن حـالة االتـزان بني عـناصـر الكـائن اخملتلـفة أو

االستقرار. 
Home sickness                 حَننِي للوطن،  حَنِني العودة للموطن

حتـدث هـذه احلـالـة عنـد االغتـراب عن الـوطـن واألهل، وهنـاك
مصطلح آخـر يعبـر عن نفـس املعني هـو  Nostalgia ويعني أيـضا

احلنني إلى الوطن.
Homicide                                                        قَتْــل

يهـتم الطب الـنفسي بجـرائم القتل من عـدة جوانب مـثل ارتباط
العنف بـبعض االضـطرابـات النفـسيـة مثل اضـطراب الـشخصـية
والـذهـانـات والـتخلف العقلـي، وألهميـة تقـديـر خطـورة بعض
املرضى والـتنبؤ  بنزعات العنف التي قد تدفعهم إلى القتل.  ويقدر
عدد جـرائم العنف عمـوماً يف الـواليات املتحـدة بحوالـي 2 مليون
سنويـاً منها حـوالي 24  ألف جرميـة قتل، وتقل هـذه املعدالت يف
اليابان وكندا، ويزيد ارتكاب جرائم القتل يف الرجال بنسبة 11 مرة
أكثر من الـنساء، وبالـنسبة لضحـايا القتل ميثل النـساء ثلث العدد،

وال يرتكب املرضى النفسيون أكثر من 30 % من هذه اجلرائم. 
homicidal behavior                                سُلُوك قَتْل الغير

Homilophobia                     رُهَاب الوعظ )خوف مرضي من
املواعظ األخالقية والدينية أو االنتقاد(

Homo-        )Hetero بادئة معناها: نَفْس الشيء،  مِثل )مقابل
تعبـر هذه املـصطلحـات عن أشـياء ووظـائف وسلـوكيـات تتصف
بـالتمـاثل والتجــانس، والعـكس  -Hetero واملـصطلحـات التي
تتقـدمهـا هـذه البـادئـة، ومـصطلـح الشـذوذ أو  اجلنـسيـة املـثليـة
Homosexuality يدل علـى سلوك املـمارسـة مع نفس اجلـنس،

كـما تـستخـدم كلـمات Gay لـوصف من يقـوم بهـذا السلـوك من
الـذكور، وLesbian لـوصف اإلنـاث، وتشـير تـقديـرات ألفـريد
كـنزى A.Kinsey، عـام 1948 إلى هـذه احلالـة يف نسبـة 10% من
الـرجال و5% من الـنساء، و37% لـديهم خبرة بهـا خالل حياتهم،
لكن دراسات حديثة تؤكد أن النسبة يف حدود 1% فقط، وال توجد
إحصائيـات دقيقة حول هذه األمور اجلنسية، ويف عام 1973 قامت
اجلمعيـة األمريـكية لـلطب النفـسي بإسقـاط هذه احلـالة من قـائمة
االضـطرابـات النفـسيـة علـى اعتبـار  أنهـا من بـدائل االختـيارات

للسلوك اجلنسي وليست مرضاً. 
homogenous                                            مُتَجَانِس
homologous                                   مُتَنَاظِر، مُتَشَاكِل
homology                                      تَشَاكُل،  مُشَاكَلَة
homonym                                        )جِنَاس )لفظي
homosexnal               مِثْلي اجلنس،  شَاذ جنسياً،  جُنُوسي
homosexuality                 جِنْسِية مِثْلِية،  شُذُوذ،  جُنُوسِيّة
homozygote                             زيجوت متماثلة األالئل
homozygous                )متعلق بـ )زيجوت متماثلة األالئل

Homovanillic acid (HVA)                انيليكTحامض الهومو
هذه املـادة من نـوا متثيل مـادة الدوبـامني التي تقـوم بدور الـناقل
العـصبي، ولها عالقـة باألمراض النفـسية مثل الفـصام واألمراض

 .العصبية مثل الشلل الرعا
Hope                                                            أ مَـــل

تدخل هذه الكلمة يف بعض التعبيرات مثل وصف احلاالت املرضية
امليـئوس منها، وفقدان األمل هـو حالة شديـدة من اليأس تصاحب

حاالت االكتئاب. 
hopeful                                                     مَأمُول
hopeless                                              مَيْئوس مِنْه
hopelessness                          فِقْدان األمل،  حالة يَأس

Hormone (s)                                 )هُرمون )ج: هرمونات
Endocrine glands الهرمـونات هي مـواد تفرزهـا الغدد الـصماء
وتقـوم بوظائف متعددة، ويهيمن الوطـاء  على الغدة النخامية التي

تتحكم يف الوظائف الهرمونية. 
hormone receptors                        مُسْتَقْـبَالت الهرمون

Horney, Karen                                         كارن هورني
)محللة نفسية أمريكية:  1952-1884( 

وضعت طبيبـة النفس األمـريكية كـارن هورني أسـس علم النفس
.Holistic psychology الكلي

Horoscope                        طَالِع،  مَوْضِع الكواكب السماوية
يستخـدم املنجمون الرسـوم التي توضح مواضع الـنجوم يف السماء

أو خريطة البروج كوسيلة للتنبؤ بالطالع.
Hospice                 نُزُل، مَلْجَأ  )للفقراء أو املسافرين(،  مَأوى

هـذه األمـاكن مت  إعـدادهـا يف األصل لتقـدمي الـرعـايـة للمـرضـى
احملتضرين Terminanlly ill، وقد ظهر يف بداية عقد الستينيات يف
الـواليــات املتحـدة حـركـة النــزل Hospice movement لتقـدمي
اخلدمـات الطبية والنفسـية للمرضى، وبلغ عـدد هذه األماكن نحو

Hodophobia Hormone (s)
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1800 مع نهاية القرن. 

Hospital                                                    مُسْتَشْفَى
املـستشفى هـي مكان تقدمي اخلـدمات الطبيـة واجلراحية والـنفسية،
وتبعـاً لقواعـد منظمـة الصحة العـاملية، فـإن املستشـفيات يجب أن
يتوفـر بها األطـباء والتمـريض لتقـدمي اخلدمات الـصحية للـمرضى
بصورة مستـمرة، ومن مقاييس جودة اخلـدمات الصحية يف أي بلد
عدد أسّـرة املستشـفيات، ففي الـواليات املـتحدة 6000  مسـتشفى
تضم مليون سرير تقـريباً، ويتم تصنيف املستـشفيات تبعاً للجهات
التي متلكهـا وتديرها )حكومية، أهلية..(، أو تبعاً للحاالت وملدة
البقـاء بها )مـزمنـة، حادة...(، أو نـوع اخلدمـة بها )اجلـراحة،
الوالدة، الـطب النفسي...( ولالسـتشفاء   Hospitalizationيف
الـطـب النفــسي قـواعـد وتـشــريعـات حتـكم عـمليـة الـدخـول
 Admission، واخلروج Discharge وحقـوق املرضـى النفـسيني

وحمايتهم داخل املستشفيات.
hospital admission                            دخول املستشفى
hospital discharge                        اخلروج من املستشفى
hospitalization                                ستشفى اإليداع

Hostile                                               عَدَائي،  مُعادِي
للعـداء واالجتاه العـدائي أهميـة خاصـة بالنـسبة لـلحاالت النفـسية
Expressed العـتبـاره أحــد عنـاصــر التعـبيـر عـن االنفعـاالت
emotions  التي تـؤثر يف عالقـة املريض بـاحمليطني به، وقـد تسبب

احتمال انتكاس حالته. 
hostility                                             عَدَاء،  عَدَاوة

House                                                     مَنْزِل،  بَيْت
تضـاف كلمـة منـزل أو  بيت يف بعـض التعبيـرات مثل اسم اختـبار
Xاملنزل والشجرة والشخصZ وهو أحد االختبارات اإلسقاطية التي

تستخدم للقياس يف علم النفس. 
household                           مَنْزِلي،  مألوف،  يف البيت
housewife                                   رَبّة بَيْت،  رَبّـة منزل

House - Tree - Person Test         اختبار منزل وشجرة وشخص
5 HT (5 hydroxytryptamine:                  5  ـ  هيدروكسي

Serotonin)                                  تربتامني: سيروتونني
تعتبـر هذه املادة مـن الناقالت العـصبية الهـامة يف اجلهـاز العصبي،
،Tryptophan  ومصـدر هذه املادة هـو احلمض األميني تـربتوفان
ويـتم إفـراز الـسيـروتــونني يف مـراكــز املخ ليـؤثـر يف مـستـقبالت
السيروتونني  Serotonergic receptors ويوجد منها أنواع عديدة
مـثل HT3, 5-HT2, 5-HT1-5، ويـتم حتــويله بـواسـطـة إنـزمي

 MAO إلـى املـستقـلب  5HIAA، ويتـم استخـدام األدويــة التي

تعمل كـناهضـة  Agonistللسيـروتونني لعالج القـلق واالكتئاب،
والــتــي تـعـــــــاكـــــس مـفـعـــــــولـه Antagonist مــثـل دواء
كلــوزابني Clozapine يف عالج الـفصــام، ومجمـوعـة األدويـة
احلديثـة لعالج االكتئـاب يرمـز لها SSRI's  ملفعـولها االنـتقائي  يف

زيادة مستويات السيروتونني.
Hull, Clark       )1952-1884 كالرك هَلّ )عالم فرنسي أمريكي

قـدم XهَلZ نظـرية يف الـتعلم تـقوم عـلى فـيزيـولوجـيا األعـصاب
.Neurophysiology

Human                                              إنساني،  بَشَرِي
تضاف هذه الكلمة إلى كل ما يتعلق باإلنسان أو البشرية.

human nature                                 الطبيعة  البشرية
humanistic                                     إنساني،  بَشَــري
humanity                                    اإلنسانية،  البشريـة

Humiliation                                                    إذالل
يعتبر هذه الشعور من االنفعاالت اإلنـسانية السلبية نتيجة للتعرض

لإلهانة.
Humour (humor)                                   فُكَاهة،  دُعَابَة

ينظر علم النفس إلى الفكاهة أو الدعابة على أنها واحدة من احليل
النفسية الـدفاعية الناضجة Mature defense حيث تسمح بالتعبير
عن املشاعر واألفكـار بطريقة سلسة مقـبولة تريح النفس وال تؤذي
اآلخـرين، وهي بـذلك تـساعـد علـى تَحَـمَّل الضـغوط واملـواقف
الصعبـة، وتختلف عن الـسخريـة Wit التي حتتـمل بعض املعـاني

واألفكار السلبية. 
sense of humor                                   حَاسّة الفُكَاهَة

Huntington's disease                          ZهنتنجتونX مرض
(H. Chorea)                                   )رَقَص هنتجتون(
G.Huntington مت وصف هذا املـرض بواسطـة جورج هنـتنجتون
Autosomal  يف عام 1872، وهو أحد األمـراض الوراثية السائدة
dominant وتبـدأ  أعـراضه تـدريجيـاً يف مـرحلـة منتـصف العمـر

بتغـييـرات يف الـشخـصيـة مـصحـوبـة بـالـرَّقَـص Chorea والعته
)اخلَرَف( Dementia وأعراض نفسية مثل االكتئاب.

Hydro-                                            بادئة معناها: مَـاء
املصطـلحات الـتي تضـاف إليهـا بادئـة -Hydro  تدل علـى بعض
احلاالت املرضية مثل استسقاء )موه(  الرأس وهو انسداد يف مجرى
السـائل النخـاعي الشـوكي CSF يتـرتب عليه اخـتزان كمـيات من

السائل داخل جتاويف املخ.

hormone receptors Humour (humor)
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hydrocephalus                    موه الرأس، اسْتِسْقَاء دِمَاغِي
hydrophobia                                         رُهَاب املـاء

اخلوف من املاء، ويحدث يف مرض الكَلِب.
hydrotherapy                                      العالج باملـاء

5 Hydroxyindolacetic               حمــض 5  ـ  هيــدروكـســى
acid (5-HIAA)                                     إندول أسيتك

مستقلب لـتمثيل مادة السيروتونني 5HT  التي تتحول بواسطة إنزمي
MAO  إلى هذه املادة.

5-Hydroxytryptamine                    5 هيدروكسي تربتامني
(5-HT) (Serotonin)                               )سيروتونني(

.5-HT  شُرِح حتت
Hydroxyzine                   )هيدروكسيزين )مضاد للهستامني

يستخـدم هذا املـستحضـر الذي ينـدرج حتت مضـادات الهسـتامني
.Atarax  كمضاد للقلق حتت املسمى التجاري أتراكس

Hygiene                                                       صحــــة
هــذه الكلمـة مـشتقـة من هـيجيـا  Hygeia،  إلهــة الصحـة عنـد

اإلغريق.
mental hygiene                                     صحة عقلية

Hygrophobia                                         رُهَاب الرطوبة
اخلوف املرضي من الضباب أوالندى.

Hymen                                                 غشاء البكارة
يف تركيب األعضـاء اجلنسية اخلـارجية للمرأة يقع هـذا الغشاء على
الفـتحة اخلـارجيـة للمهبل،  ويـتخذ أشـكاالً مخـتلفة مـثل الشكل
الهاللـي أو الغربالـي، ويسد الغـشاء فتحـة املهبل جزئيـاً ويتم فضه
بـاملمارسـة اجلنسيـة األولى،  والكـلمةاإلجنليـزية  Hymen هي إله

الزواج عند اإلغريق. 
hymenectomy                       فَض الَبَّكارَة،  قَطْع الغِشَاء

Hyper-                             بادئة معناها: زِيَادة، فَرط،  فوق
تضـاف هذه الـبادئـة للـتعبيـر عن زيـادة أو فرط يف بـعض النـسب
والوظائف الفيـزيولوجية والنفسية، والعكس بادئة  -Hypo وتعني

أقل أو نقص حتت املعدل، وهنا أمثلة على هذه املصطلحات. 
hyperactivity                                       فرط النشاط
hyperalgesia                                          فرط التألم
hypercritical                                     مَفْرط يف النَقْد
hyperglycemia                               زيادة السكر بالدم
hyperhidrosis                 فرط التَعرق،  زِيَادة إفراز العرق
hyperkinesis                                         فرط احلَرَكة

hypersexuality            فرط جِنْسِيَة،  زيادة النشاط اجلنسي
hypersomnia                                          فرط النوم
hypertension                  ارتفاع ضغط الدم،  فرط التوتـر
hyperthyroidism    فرط التَدَّرق،  زيادة نشاط الغدة الدَّرَقِية
hyperventilation           فرط التهوية،  زيادة معدل التنفس

Hypn-                                              بادئة معناها: نوم
تبدأ  بعـض املصطلحـات التي تتعلق بـالنوم أو الـتنومي املغنـاطيسي
بهـذه البـادئـة  -Hypn، أو  -Hypno، وهنـا شـرح لـبعض هـذه

املصطلحات: 
Hypnosis                                      )التنومي )املغناطيسي

ظاهرة نفسية معقـدة يتم فيها التركيز داخليـاً بإيحاء خارجي يسبب
تغيـير حـالة الـوعي، ويعتبـر ملتـون إريكسـون M.Erickson من
رواد التنـومي احلديـث وتطبـيقاتـه، لكن البـداية كـانت املـسميـرية
Mesmerism نسبة إلـى أنطون مسمير (1734-1813)، ثم أعمال

Bernheim يف القــــرن 19، وبــــرنهــــامي Charcot شــــاركــــو
 (1919-1840) ثـم استخـدام سـيجمـونـد فـرويـد (1939-1856)

لهذه الظاهرة لكشف الـذكريات املكبوتة وعالج احلاالت النفسية،
Obesity ويستخـدم عالج التنـومي املغنـاطيسـي يف حاالت البـدانة

واإلدمان والتدخني وحاالت أخرى طبية ونفسية. 
حتدث بعض أنواع الهالوس أثـناء الدخول يف الـنوم، أو يف املرحلة
Hypnagogic الـتي تسـبق االستيقـاظ، واألولى هالوس تـنوميـية
أما األخيرة فـتحدث يف اإلفاقة Hypnopomic وال تدل أيهما على

حالة مرضية. 
hypnagogic       )تنوميي، إغفائي)يف احلالة التي تسبق النوم
hypnagogic hallucinations                    هالوس تنوميية
hypno analysis                                    حتليل تنوميي
hypnograph                     )مسجل نوم )أداة قياس النوم
hypnology                                            عِلْم التنومي
hypnophobia               )رُهَاب النوم )اخلوف من غلبة النوم
hypnopompic         )إفَاقة من النوم )حالة بني النوم واليقظة
hypnopompic hallucinations                 هَالوِس اإلفَاَقة
hypnotic                      )تَنْوِمي )حالة مصطنعة تشبه النوم
hypnotherapy                                     عالج بالتنومي
hypnotizability                                    قابلية التنومي

Hypo-                            بادئة معناها: تَحْت،  أَقَل ،  نَقْص
العكس هو بادئـة  -Hyper، وتأتي بادئة -Hypo للتعبير عن نقص
أو هبوط يف بـعض الوظائف البدنية والنفسية، كما تعبر عن موضع

sense of humor Hypnosis
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بعض التركيـبات حتت مكان معني، كما يف املصطلحات التالية التي
نشرح بعضاً منها: 

حــالــة املُــراق أو تــوهم املــرض مـشـتقــة من املـصــطلح القــدمي
Hypochondrium ويعـني حتت الضلوع أو )املـراق(، وهو املكان

الـذي تزيـد فيه الشـكاوى من آالم بـاطنيـة، وفيها يـزيد االنـشغال
Preoccupation واخلوف من اإلصابة مبرض وهمي. 

حالة الهوس اخلفيف Hypomania حتدث يف مرضى االضطرابات
الوجـدانية من النوع ثنائي القطب  Bipolarوكان يعرف باضطراب
الهوس اخلفيف بزيادة النشاط واحلركة وكثرة الكالم واملرح وتطاير
األفـكار، وحتـدث احلالـة يف صورة نـوبات قـد تتـبادل مع نـوبات

أخرى من االكتئاب. 
hypoactivity                                              نَقْص النشاط

hypoactive sexual     اضطـراب قلــة نشـاط الـرغبـة اجلنـسيـة
desire disorder               
hypochondriac                                   مريض بالوهم
hypochondriasis                           تَوَّهُم املرض،  مُـراق
hypoglycemia                                نقص السكر بالدم
hypokinesis                                         نقص احلركة
hypomania                                          هَوَّس خَفِيف
hypomanic episode                          نوبة هوس خفيف
hypotension                                انخفاض ضغط الدم
hypothalamus                                           الوطــاء

hypothyroidism                                  نقص الدَرَقِية
hypoxia                                          نقص األكْسُجِني

Hypothesis                                           فَرْض،  فَرْضية
الفرض أو الفرضيـة هو وضع رأي علمي لم يـثبت بعد أو افتراض

على سبيل اجلدل.
hypothetical                                  فَرْضِي،  افْتِرَاضِي

Hypsophobia )رُهَاب االرتفاع )خوف مرضي من األماكن العالية
Hysteria                                            هِسْتِيريا ،  هراع

شـتق هستـيريـا Hysteria من الكلـمة اإلغـريقيـة Hystera وتعني
T.Sydenham الـرحم، ويف القرن 17 تـوصل تومـاس سايـدنهام
بـأن هـذه احلـالــة أصلهــا نفـسـي وأطلق عـليهـا أسـى احلـوادث
Accident sorrows، ثم وصف الطبيـب النفسي الفرنسي بريكيه

P.Briquet يف عـام 1859 هذه احلـالة بـأعراضهـا املتعددة املـزمنة،

وال يـستخـدم هذا املـصطلح يف الـتصنـيفات احلـديثـة ومت استـبداله
باالضطرابات جـسدية الشكل Somatoform disorders وحتدث
بعض احلـاالت التي تتـميز بـأعراض مـبالغ فـيها بـأنها هـستيـرية،

.Conversion وتوجد معلومات أخرى حتت حتوّل
hysterical                                                هِسْتِيري
hysterical character                              طبع هستيري
epidemic hysteria                               هستيريا وبائية
hysteroid                                            شبه هستيري

hypnagogic hysteroid
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I

I                                 ،أنا، ضميراملتكلم، شخص متفرد ومتميز
شخص يكثر احلديث عن نفسه

ia / - iasis الحِقَـة معنـاهـا مـرض مـعني )مثـال: تـوهم املـرض
.)hypochondria, hypochondriasis

صيغ إضـافة معناهـا: طب، طبيب، عالج ) مثـال: طب نفسي -
geriatrics- طب املسنني  iatric / - iatro- /- iatry psychiatry

.)iatrogenic بسبب العالج
Iatrogenicity                تَطْبِيبية،  نُشُوء املرض من أصل طبي

تظهـر بعض األعراض واملـشكالت املرضيـة نتيجة لألدويـة بسبب
آثارها اجلانبية الضارة غير املرغوبة .

iatrogenic illness                           مرض بسبب العالج
ICD-10 (Internalional   التصنيف العاملى لألمراض واملشكالت

Classification of Diseases and        الصحية املتعلقة بها ـ
Related Health Problems,                   املراجعة العاشرة
Tenth edition)             
يصدر  هذا التقـسيم العاملي لألمراض عن منظـمة الصحة العاملية،
ومتت مـراجعته وتعديله حتى صدرت املـراجعة العاشرة منه يف عام
1992 )يوجد ملحق يحتوى علي اجملموعات الرئيسية يف التصنيف

.)ICD-10 العاملي ـ املراجعة العاشرة
ICD -9                التصنيف العاملى لألمراض ـ املراجعة التاسعة
Ice                            )جَلِيد،  اآليِس )أحد مركبات اإلدمان

اآليس Ice من مـواد اإلدمان وهـو مركب نقـي ملادة ميـثامفيـتامني
Methamphetamine ويتـم تعاطـيه باالسـتنشـاق أو التـدخني أو

احلقن بالوريـد، ويستخدم عـلى نطاق واسع يف الـواليات املتحدة
ZالكــراكX وهـــاواي حيـث يتـم تخلـيقه محـليــاً علــى عكــس
والكـوكايني التـي تستورد مـن خارج الواليـات املتحدة، وله تـأثير

إدماني قوي وسريع.
وظاهـرة جبل اجلليد Iceberg تـطلق على بعض احلـاالت املرضية
التي تكون غالبيتها خفيـة وال ميكن التعرف إال على نسبة محدودة
مـنها، ومن أمـثلة ذلك حـاالت االكتئـاب التي يقـر نسبـة الذين ال
يـطلبـون العالج وال يـذهبـون إلـى األطبـاء بحـوالـي 80% منهـا،
والتـشبيه هنـا بجبل اجلليـد الذي يـطفو مـنه فوق املـاء جزء ظـاهر

وتختفي حتت املاء البقية األكبر. 
iceberg phonomenon   )ظاهرة جَبَل اجلليد )األمراض اخلَفِيَّة

Ictus                                             سَكْتة، خَبْطَة، عَتْمَة
يستخـدم تعبيـر خبطـة Ictus أو حدث Event للتعـبير عن نـوبات

مفاجئة Seizures الضطراب وظائف املخ مصحوبة بنشاط كهربي
زائـد للخاليـا العـصبيـة، وتـوصف بعـض الظـواهـر حـسب زمن
وقـوعها منـسوبة إلـى اخلبطة أو النـوبة، قبلـها Preictal أو خاللها
Ictal، أو بـعدهـا Postictal، أو يف البـرهة الـزمنيـة بني النـوبات

.)Epilepsy انظر أيضا: صَرَع( Inteictal

ictal event                 حَدَّث فيه )تَعْتِيم( مفاجىء  للشعور
Id                    )اإلد ، الهو ،  الهي )الغرائز والرغبات األولية

استخدم فرويد هذا املصطلح للتعبير عن محتوى العقل الباطن من
الغرائز البـدائية، ويحدث الـصراع بني الهو واألنـا واألنا األعلى،

حني تتعارض الرغبات والدوافع مع الواقع والضمير.
Id-ego conflict                                    صراع الهو ـ األنا
Idea                                                              فِكْرَة

تظهر عالمات بعـض احلاالت املرضية يف صـورة أفكار غريبة أو يف
اجتـاه معـني، مثل أفكـار التـأثيـر أو الـتحكم اخلـارجي، أو أفكـار
اإلشارة بـالشك يف أن الـشخص مراقـب من اآلخرين، أمـا الفكرة
الثـابتــة يف الضالالت Delusions فـإنهـا اعتقـاد خـاطـئ ال يقبل
اجلدل، ويف حالة تطاير األفكـار فإن التفكير يف أمور كثيرة يف نفس

الوقت من عالمات حاالت الهوس.
ideas of influence                                 أفْكَار التَأثِير
ideas of reference                    أفكار اإلشارة، التعريض
ideation / ideational                           تَفَكُّر / تَفَكُّرِي

fixed idea                                              فِكْرَة ثابتة
flight of ideas                                     تَطَايُر األفكار
ideology                مذهب فكري،  نُسُق فِكْري، أيديولوجية

Ideal                                                            مثالي
يتضمـن املذهب املثالي نظـرية تقول بأن احلقيقـة موجودة يف الوعي
والعقل، كـما أن املثـالية هـي االلتزام بـاملثل العليـا وتقدميهـا على

االعتبارات العملية.
idealism / idealistic                            مِثَالية / مِثَالي
idealization                         اسْتِمْثَال، مُبَالغة يف املثالية
idealized image                                 صورة مُسْتَمْثَلة

Identical                                            مُتَماثِل، مُتَطَابِق
يسـتعمل هـذا التـعبيـر لـوصف األشيـاء والظـواهــر املتمـاثلـة أو

املتطابقة.
identical twins                                    توائم متماثلة

Identification               تَمَاهِي، تَعّرُف، تَعْينِي الهوية،  تَقَمُص
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يعـبر هذا املصطلح عن آليـة دفاعية الشعوريـة يدمج الفرد نفسه مع
آخـر يف ارتبـاط عــاطفي وثـيق كمـا ورد يف تـراث فـرويـد، ولقـد
Identifiction مصطلح الـتقمص مع املعتدي Zآنا فـرويدX أدخلت

with the aggressor كإحدى احليل الدفاعية.

identification phenomenon                   ظاهرة التَقَمُص
identification test                    )اختبار التماهي )الهوية

Identity                                                          هَوِّيَة
الهـويـة هي بـبسـاطـة تعـرف الـشخص علـى نفـسه، وقـد نــاقش
XإريكسونZ هـذا املصطلح يف مقابل اخللط Confusion أو احليرة،
وقـد حتدث مشكالت الهـوية Identity problems مرتبـطة ببعض
االضطـرابـات النفـسيـة أو كحـالـة مـستقلـة تـسبب عـدم وضـوح
األهـداف والقيـم والطمـوحـات أو تعـرّف الـشخص علـى هـويته

اجلنسية وانتمائه للجماعة.
identity crisis                                        أزمة الهوية
identity problem                                   مشكلة هوية

Ideo-                                              بادئة معناها: فكرة
مجـموعـة من الكلـمات تـسبقهـا هذه الـبادئـة التـي تعني فـكرة،
واأليـديولوجيـة هي مفاهيم أو محـتوى تفكير للفـرد أو اجلماعة يف

موضوعات احلياة أو الثقافة.
ideology            ZأيديولوجيةX  ،مذهب تفكير، نسق فكري
ideomotor act                                 فعل فكري حركي
ideophobia           )رُهَاب األفكار)خوف مرضي من األفكار

Idiocy                                                عَتَه، بَالهَة، بَلَـه
تعبر هذه الكلمة عن حالـة شديدة من التخلف العقلي، أما وصف
Xاألبـله العالمZ الذي يبـدو وكأنه يجمع بني وصفني متـناقضني فإنه
يدل عـلى بعض حـاالت التخلف العقلـي يتفوق املـريض يف بعض
القـدرات رغم تدني مستـوى الذكاء لديه، فنجـد له قدرات متميزة

يف احلساب أو الرسم على سبيل املثال.
Idiot                                                     معتوه،  أبْلَـه

idiot-savrent                       األبله العارف،  األبله العالم
Idiopathic                               عِلَة ذاتية،  مجهول السبب

كثير من احلـاالت املرضية التي كـانت يف السابق مجهـولة السبب مت
التـوصل إلـى بـعض احلقـائق حـول أسبـابهـا، وبـذلك تقل هـذه

احلاالت مع التقدم الطبي.
idiopathic disorder                   اضطراب مجهـول األصل
idiopathic epilepsy                       صرع مجهـول األصل

Idiosyncracy             فرط احلساسية )للدواء(،  حتساس ذاتي

يف هذه احلـالة تـكون االستجـابة بحـساسيـة زائدة عـند تنـاول مادة
معينة )عقار أو غذاء(.

Illicit drug use                           تعاطي العقاقير احملظورة
املـواد احملظورة أو احملـرمة أو غـير املشـروعة مثـل املـؤثـرات الـعقلية

اخملدرة واملنشطة التي ال تسمح القوانني بتداولها واستخدامها.
Illiteracy                                                 أُمِيَة، جَهْـل

يطلق هذا التـعبير على األمية مبعنى جـهل القراءة والكتابة، واحلالة
Personal التعلـيميـة للشـخص هي جـزء من التـاريخ الشـخصي

history الذي يتضمن البيانات األساسية لكل حالة.

illiterate                                  أُمِي، ال يقرأ وال يكتب
Illness                                                     مرض، عِلَّـة

حلـالة املرض أو اعـتالل الصحة البـدنية والنفـسية أسبـاب متعددة،
وقـــد وضع جـــورج إجنل  G.Engel يف عـــام 1971 الـنـمـــوذج
البيولوجي النفسي االجتماعي  Biopsychosocial model الذي
يـأخــذ يف االعتبـار كل اجلـوانب اخلـاصـة بـاملـرض، أمـا Xسلـوك
املرضZ فإنه مصطلح يصف رد فعل املريض خلبرته مع املرض، أما
دور املريـض Sick role فهو الدور الـذي ينسب إلـى الشخص من

اجملتمع بسبب إصابته باملرض.
illness behavior                                    سلوك املرض
mental illness                                        مرض عقلي
ill - health                                        اعتالل  الصحة

Illusion                                   انخداع، خِداع حِسِي،  وَهْم
تعنـي حاالت اخلداع احلسي ـ وهـي من اضطرابات اإلدراك ـ إدراك
خطـأ  Misperception أو تفـسيــر خطـأ ملـؤثـر حـسي حقـيقي.
وباملقارنـة بالهالوس،  فإن الفارق هو عدم وجود مؤثر خارجي يف
الهالوس، واملـثال هـو أن يرى الـشخص عصـا أو حبل علـى أنها
ثعبان يـتحرك، ومن احلـاالت املرضـية التـي يدخل يف وصفهـا هذا
املصطلح خداع البديل Illusion of double وهي ترجمة ملصطلح
فرنسي بواسطة كابجراس J.Capgras   يف عام 1923 حلالة مرضية

.L’illusion des sosies نادرة، واألصل فرنسي هو
illusive / illusory                                         خِدَاعي

Image                                                           صورة
الـصورة التـي يرسمهـا الشخص لـنفسَه تتكـون يف عقله مبكـراً منذ
الطفولة، أما التصـور  أو الصور  الذهنية فهو ظـاهرة لها تأثير على
السلـوك وصفهـا شلـدر  P.Schilder يف كتـاب Xالصـورة ومظـهر
The image and appearance of human  Zاجلـسـم البـشــري
body ويـوجد أسلـوب عالجي بالتـصور  Guided imagery يتم

identical twins Illusion
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فـيه تشجيـع املريض علـى التخيل إلشبـاع رغباته والـسيطـرة على
دوافعه.

body image                                         صورة اجلسد
imagery                                      صور ذهنية، تَصَوُّر

Imagination                                            خَيَّال، تَخَيُّل
تدل هذه الكلمة علـى كل ما له عالقة باخليال وامللكات والقدرات
اإلبـداعية، أمـا الرفيق أو الـصاحب اخليـالي فإنهـا حالـة حتدث يف
األطفال بـني سن 3-10 سنوات بنسبـة 50%،  وقد يكون يف صورة
شخص أو دميـة يرتبط بهـا ويتحدث إلـيها الطفل مـن ذوي الذكاء
العالـي لتخفيف الـشعور بـالوحـدة والقلق، وتختـفي هذه احلـالة

عادة بعد سن 12 سنة.
imginary                                        خيالى،  تخَيُلي
imaginary companion         رفيق خيالي،  صاحب متخيل

Imipramine (Tofranil)                      :)إمبرامني )تفرانيل
)دواء لالكتئاب ثالثي احللقات(

يـستخدم هـذا الدواء أيـضا يف عالج اضطـراب الوسـواس القهري
.(OCD)

Imbecile                                                غَبِي،  أحْمَق
وصف للحاالت الشديدة من التخلف العقلي، وقد استبدلت هذه

املسميات مبصطلحات أخرى يف التصنيفات احلديثة.
imbecility                                         حماقة،  غبـاء

Imitation                                             محاكاة، تقليد
يعتـبر التـقليد أو احملـاكاة مـن العوامل العالجـية يف العالج الـنفسي
اجلمــاعي، حني يـتم تعـديل سلـوك الفـرد عن طـريق تعلـمه من

اآلخرين.
Immediate                                             مُبَاشِر، فوري

الـذاكرة الـفوريـة هي الـقدرة عـلى تـذكر األحـداث واملعلـومات
احلالـية، ويـتم اختبـارها يف فحـص احلالـة العقليـة بأن نـطلب من
املريض أن يكـرر 6 أرقام ثم بـالعكس، واجلينـات الفوريـة املبكرة
هي طبقة من اجلـينات تنشـط يف وقت قصير وهـي مجال لألبحاث

يف علم األدوية النفسية.
immediate memory                    )ذاكرة مباشرة )فورية
immediate early genes                اجلينات الفورية املبكرة

Immobility                       ال حراك، عدم القدرة على احلركة
مـشتق مـن احلركـة Mobility، وهي مـن الوظـائف التـي يؤديـها
الشخـص بتحكم اجلهـاز العصبي يف اجلهـاز احلركي الـذي يتكون
مـن العظـام واملفـاصـل والعضالت، وعـدم القـدرة علـى احلـركـة

يحـدث نتيجـة الضطـراب عصـبي أو جسـدي بينمـا يتم التـثبيت
بصورة متعمدة لغرض عالجي مثالً.

immobilization                            )تثبيت )بدون حركة
Immoral                                                  ال  أخالقي

إضافـة حرف I يف البـداية لـلنفي، وكلمـة Moral تعني أخالقي،
Morality تـعني معـنويـة أو معـنويـات، وكلـمة Morale وكلـمة
تعني األخالقية، وكـذا كلمة Moralism التـي تشير إلـى التمسك

بالفضيلة األخالقية.
immorality                                 ال  أخالقية،  انحالل

Immunity                                            منـاعة، حصـانة
للمناعـة والعوامل النفـسية واالجـتماعيـة عالقة مـباشرة بـالصحة
واملرض، وقد افترض سلومون G.Solomon  يف عام 1968 تأثير
االنفعـاالت النفسـية علـى جهاز املـناعـة وبدأ مجـال علم املنـاعة
النفسيـة Psychoimmunology، وأشارت الدراسات إلـى التأثير
الـسلبي لالضطرابات النفسية علـى جهاز املناعة، وإلى العالقة بني
بعض االضـطرابـات العقليـة مثل مـرض الفصـام والتغيـرات التي

حتدث يف جهاز  املناعة.
immune disorders                           اضطرابات املناعة
immune function                                 وظيفة املناعة
immune system                                    جهاز املناعة

Impairment                               خلل، تدهور يف الوظيفة
التـدهور الـذي يصيـب األطباء يعـني تدهـور األداء املهني للـواحد
منهم نـتيجة إلصـابته مبرض طـبي أو عقلي أو لتعـاطي اخملدرات،
وقد وضعـت قواعـد أخالقيـة بواسـطة بعـض الهيئـات األمريكـية

حلماية املرضى من أخطاء األطباء نتيجة لهذا  التدهور.
impairment index                                   دليل اخللل
impaired physician                           الطبيب املتدهور

Imperative                                   آمر، إلزامي،  إجباري
وصف أيضا للحقائق والواجبات التي ال سبيل إلى جتاهلها.

imperative idea                                      فكرة  آمرة
Implicit                                          ضمني،  غير مباشر

العكـس هو واضح أو جلي Explicit، أمـا السلـوك الضمـني فهو
الذي يفهم منه اجتاه معني دون أن يكون التعبير صريحاً.

implicit behavior                                 سلوك ضمني
implication                              تضمني، معنى متضمن
implosion                                          انفجار ضمني

يـصف هــذا  التعـبيـر أحـد أســاليـب العالج الـسلــوكي بــالغمـر

illusive / illusory Imperative
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Flooding حيث تـتم مواجهـة املريض يف حـاالت الرُهـاب مبصدر

اخلـــوف مبــاشــرة، ويف هــذا األسلــوب بــاالنفجــار الــضمـني
Implosion تـتم هـذه املـواجهـة مـع تخيـل مصـدر اخلـوف دون

وجوده صراحة.
Impotence               عَنَـة، ضَعْف )نقص القدرة( جنسي، عنانة

يـتم التعبـير عن هـذه احلالـة أيضـا باضـطراب االنتـصاب الـذكري
Male erectile disorder، والضعف اجلـنسي نـوعان: عـضوي

ونفـسي، وتـختلف الـدراسـات يف تقـديـر نـسبـة كل نــوع، لكن
األغلب أنهـا مـتسـاويـة )50 % لكل نـوع يف املتـوسط(، وتـوجـد
اختبـارات للتفرقـة بني النوعـني أهمها قيـاس متدد العضـو الذكري
أثنـاء النوم Nocturnal tumescence، وتـوجد قـائمة بـاحلاالت
املـرضية الطبيـة والنفسية، وكـذلك العقاقير واملـواد التي تؤدي إلى
الـضعف اجلنـسي، كمـا يتم عالج هــــــــذه احلــاالت بـالوسـائل
النفــسيـة والـسلــوكيـة مـثل أسلـوب الـعالج اجلنــسي املـزدوج
Dual-sex therapy الذي اسـتخدمه كل مـن ماستـرز وجونـسون

W.Masters & V.Johnson، كـمــــا يجــب عالج األسـبـــاب

العضوية والنفسية للحالة. 
impotent                                 )ًعَنِني، ضعيف )جنسيا
midlife impotence                          عَنَـة منتصف العمر
drug - induced impotence         العَنَـة الناجمة عن األدوية

Impression                                            انطباع ، تَأّثُر
تعنـي هذه الكـلمة أيـضا دمغ أو خـتم أو طبع، ومنهـا الصـور التي

تنطبع يف الذهن أو النفس، أو تعني فكرة أو ذكرى غامضة.
impressive                                           قوي التأثير
imprinting                                          انطباع ذهني

Impulse                                       دَفْعة، نبضة،  اندفاعة
يعبر هـذا املصطلـح عن ميل إلى فعل لـتقليل التوتـر املتزايـد داخلياً
نتـيجة لـلدوافع الـداخليـة التـي ال تقاوم، ويف األمـراض العصبـية
والفيـزيولوجيا فـإن النبضة تعبـر عن موجة تنقل عـبر األنسجة مثل
األعـصاب والعـضالت لينـشأ عـنها نـشاط فـيزيـولوجـي، وتضم
اضـطرابات التحـكم يف االندفاع الـتصرفات االنـدفاعية، والـسرقة
املـرضيـة Kleptomania، وإشعـال احلــرائق Pyromania ولعب

.Trichotillomania وهوس نتف الشعر ،Gambling  القمار
impulse control disorder      اضطراب التحكم يف االندفاع
impulsion                                                  اندفـاع
impulsiveness                 اندفاعية، امليل للتصرف باندفاع
impulsivity                                              دفعانيـة

In-                                              بادئة معناها: غير، ال
يفيـد وجـود هــذه البـادئـة الـنفي ملـا بعـدهــا كمـا يف الـكلمـات

واملصطلحات.
inaccessible                                       متعذر، عسير
inaccessibility                                     تَعَذُّر ، تَعَسُّر
inadequate                         غير كفؤ، عاجز يف القدرات
inadequate personality                    شخصية غير كفؤة
inadequacy                              )عدم الكفاية )النفسية
inattention                       شُرُود االنتباه ، سَهْو ،  إغفال
inborn error                                         عيب خِلقي

Incense                                                         بخــور
يـستخدم البخـور لرائحته املميـزة يف الثقافـة العربيـة بواسطـة العامة
كوسيلة للشفاء من احلسـد، ويف املمارسات الطبية الشعبية وأعمال

الدجل والشعوذة، وتعني نفس الكلمة أيضا متلق أو مداهنة.
Incentive / incentives                               حافز / حوافز

تعني بـاعث أو مثيـر أو حترك أو حـافز، ويف علم الـنفس ينظـر إلى
احلوافز على أنها تدعيم للسلوك اإليجابي.

incentive reward                               جائزة تشجيعية
Incest                                     ،إتيان احملارم، زنـا احملارم

جماع )عالقة جنسية( بني أقرباء الدم
تعرف هـذه احلالة بأنهـا تشمل أية ممـارسة جنسيـة بني أقارب الدم،
ويف تعريف أوسع فـإنها تشمل كل من تـربطهم صلة قـرابة يتعارف
على أنـها متنع االرتـباط اجلنـسي بينهـم، فال تقتصـر على األب أو
العم واخلـال واإلخـوة بل تـشـمل األصهــار وغيـر األشقــاء بني
اإلخـوة، وأكثـر أنـواع هـذه العالقـات حـدوثـاً هي األب مـع ابنته
)75% من احلـاالت التي يتم اإلبالغ عـنها( ثم األصهـار )مثل والد
الـزوج أو زوج األم(، والعم أو اخلـال، ثم اإلخـوة األكبـر سنـاً،
وأقلها العالقـة بني األم واالبن، وال يعرف بـالتحديد مـدى انتشار

هذه احلاالت نظراً لعدم اإلبالغ عنها. 
incest barrier                                 مانع إتيان احملارم
incest taboo                               حترمي املساس باحملارم

Incidence                                              حدوث، وقوع
يـعرف بـأن معـدل احلاالت اجلـديدة مـن مرض مـا يف فتـرة زمنـية
محـــددة )سنــة واحــدة يف العــادة(، وتخـتلف عـن االنتـشــار
Prevalence  الـذي يـشمل كل احلـاالت يف وقت مـا، ويحـسب

احلدوث كالتالي: 
عدد احلاالت اجلديدة )يف عام(  =

imperative idea Incest
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مجموع األشخاص احملتمل إصابتهم )يف العام(. 
incident                                            حدث،  واقعة
incidental                                      عارضي، عرضي

Incoherence                               عدم ارتباط، عدم اتساق
يحدث عـدم الترابط أو عدم االتسـاق يف الكالم مبا يشبه االختالط
يف Xسَلَطَة الكالمWord salad  Z، ويشمل التفكير أيضا، وحتدث

هذه احلالة يف مرضى الفصام على سبيل املثال.
incoherent talk                                كالم غير مترابط

Incompatibility                            تنافر، تضارب ، تضاد
يعني الـتنافـر أو التضـارب تعذر الـتناسق أو الـتمازج بـني حالني يف

وقت واحد.
incompatible                                 متنافر ، متضارب

Incompetence                          عدم األهْلِية، نقص الكفاءة
تعنـي األهلية الـعقلية سالمـة العقل ألداء أعمال قـانونيـة محددة،
وتعـرف بـأنهــا السعـة الكـامنـة أو كفـاءة الـوظـائـف العقليـة التي
يستخـدمها الـشخص يف اتخـاذ قراراته وفهـمها، ولهـذا املصطلح
أهميـة خاصة يف الطب النفسي الـشرعي حيث أن مفهوم األهلية ال
يعتبر من املفـاهيم الطبيـة أو النفسيـة بل هو مفهوم قـانوني بحت،
واحملكمـــــة )أو القاضي( هـي اجلهة التـي تقرر أن شخصـاً ما فـاقد

األهلية، وتنقسم األهلية إلى نوعني: 
ـ  األهلية املدنية: وتتضمن العقود واملبايعات والوصية والزواج.

ـ  األهلية اجلـنائية: وهي القـدرة على مواجهـة احملاكمات القـانونية
اجلنائية. 

.Competence  انظر ايضا مصطلح
incmpetent                        ناقص األهلية، قليل الكفاءة

Incongruity                                   عدم ائتالف، اختالف
يستخدم هذا التعبير يف الطب النفسي لوصف حالة اختالف التعبير
اخلارجي عن املشاعر احلقيقية الداخلية، مثل ضحك املريض الذي
يـشعر باحلزن العـميق أو االكتئاب، وحتدث هـذه الظاهرة يف بعض

املرضى النفسيني.
incongruous                               غير مؤتلف، مختلف

Incontinence                         سَلَس ، تَسَيُب،  عدم التحكم
عدم الـتحكم يف اإلخـراج من األعـراض املرضـية الـتي تصـاحب
بعض أمـراض اجلهاز العصبي نتيجة خللـل يصيب مراكز وأعصاب
اجلهاز البولي واألمعـاء، وميثل السَلَس يف التبول والتبرز مشكلة يف
العـناية التمـريضية لبعـض احلاالت املرضيـة، وبعض هذه احلاالت
غيـر قــابلــة للعـالج وحتتــاج فقـط لـبعـض الـوســائل واألدوات

املساعدة.
incontinent            سَلِس، متسيب،  غير قادر على الضبط
fecal incontinence       عدم التحكم يف التبرز،  سَلَس البراز
urinary incontinence    عدم التحكم يف التبول، سَلَس البول

Incoordination                               )عدم تـآزر )احلركات
يعتبر الـتآزر احلركي والتنـاسق العضلي العصبـي من الوظائف التي
يتحـكم بهـا اجلهـاز العـصبـي خصـوصـاً مـراكـز احلـركــة واخمليخ
واملسارات العـصبية، وحتدث حالة عـدم التآزر على سبيل املثال يف
أمـراض اخمليخ،ويتم اختبار هـذه الوظيفة يف فحص احلـالة العصبية
عن طـريق بعـض االختبـارات البـسيطـة مـثل وضع اإلصبع علـى

األنف أو قدرة  التالمس بني إصبعي السبابة يف كلتا اليدين.
incoordination tests                      اختبارات عدم التآزر

Indecency                                     عدم لياقة،  قلـة ذوق
يصف هـذا التعبيـر بعض الـسلوكيـات التي يقـوم بها املـرضى مثل
حـاالت اخلَرَف، أو املـصابـني بانحـرافات جـنسيـة مثل الـتعري يف

األماكن العامة.
indecent                               عدمي اللياقة، قليل الذوق

Indecision                                                  ّعدم البَت
التـردد أحد مـظاهـر اضطـراب الشخصـية واالكتـئاب ويعـني عدم

القدرة على اتخاذ القرارات.
indecisive                                     مُتَردد،  غير حاسم

Independence                                              استقـالل
القـدرة على االسـتقالل وتدبيـر الشؤون وأن  الـشخصيـة يسهم يف

حتديد نسبة العجز أو اإلعاقة البدنية والعقلية.
independent                                              مُستقل

Inderal (propranolo)                       :)إندرال )بروبرانولول
)مضاد بيتا أدرينالي:  دواء للقلب ويستخدم يف عالج القلق(

Index / indices                            مُؤَشّر،  دليل / مؤشرات
تعني هـذه الكلمة أيـضا فهرس أو قـائمة، كمـا أنها وصف إلصبع

السبابة.
case index                                           مؤشر احلالـة

Indications                              )دواعي االستعمال )للدواء
يف املعلومات اخلـاصة بأي دواء، يوضع حتـت هذا العنوان احلاالت
التي ميكن فيها اسـتخدام هذا الدواء، وتعني نفس الكلمة إظهار أو

داللة أو عالمة.
Indifference                                ال مُباالة ، عدم اكْتِراث

يستخدم هـذا الوصف للمظـهر والتعبيـر االنفعالي لبعـض املرضى

incest barrier Indecision



- 84 -

العقليني حني تبدو عليهم عالمات الالمباالة وعدم االكتراث.
indifferent                               غير مبال، غير مكترث

Individual                                               فَرْد، شَخْص
ينسب إلى الفرد أو الشخص عدة تعبيرات واشتقاقات.

individual differences                            فـروق فـردية
individualization           )ًتَفْرِيد،  إفْرَاد )عملية جعله فرديا
indiviualism                               مذهب الفَرْد ،  انفراد
individuality                                               فـَرْدِيّة
individual psychology                      علم النفس الفردي

Induction                                   حث،  تخليق،  استقرار
تعـني هـذه الـكلمــة أيضـا إحــداث شيء مــا مثل حـالـة الـتنـومي
Induction of hypnosis، أو املتـابعــة للتـوصل إلـى نـتيجـة،

Drug-induced يف بعض التـعبيرات مثل Indnced وتدخل كلـمة
لوصف اآلثار التي حتدث وتتسبب من األدوية أو العقاقير.

induced                                          مُحَرَّض، مُحْدَث
Indulgence                        انغماس، إفراط، إطالق الرغبات

يـستخـدم هـذا التـعبيـر عـادة لـوصف االنغمــاس يف الشهـوات أو
اإلفراط يف الشراب.

Industry                                                       صناعة
استخـدم إريك إريكـسون E. Erikson هـذا اللفظ مبـعنى الـشعور
بـالقـدرة علـى القيـام بعمل األشيـاء بصـورة تامـة، ووضع تعبـير
،Industry versus inferiority الـصنـاعــة يف مقــابل الــدونيـة
والطب النفسي الصناعي هو فرع من الطب النفسي يهتم مبشكالت

العمل وعدم التوافق املهني.
Industrial psychiatry                   الطب النفسي الصناعي

Inertia                                   تَوَقّف، سُكُون، قصور ذاتي
تصف هـذه الكلمـة اجلمود أو الكـسل أو حاالت العجـز واخلمول

البيولوجي واحلركي.
inert                                                          خَامِل

Infancy                                                         طُفُولة
الطـفولـة Infancy هي مـستهل املـرحلـة األولى يف احلـياة، وتـبدأ
مـباشرة عقب الوالدة حـتى نهاية العـام األول، ويطلق على العــام
الثـاني مرحلـة املشي أو الـدرج Toddler period، ويليها مـرحلة
ماقبـل املدرسة Preschool period من سـن 2-3  أعوام حتى 6-5

أعوام.
infant                                                         طِفْل
infantile                                                    طُفُولي

infantile autism                                  ذاتويـة طفولية
infantile sexuality                               جنـسية طفولية
infanticide                                           قتل الرضيع
infantilism                    )طَفَالَة )توقف النمو يف الطفولة

Infection                                                       عَدْوى
اإلصابة باألمراض عن طريق امليكروبات.

infective                                            )ٍمُعْدِي )مُعَد
Inferiority                                             دُونية،  نَقْص

استخدم ألفريد أدلر  A.Adler (1870-1937) تعبير عقدة النقص
Inferiority complex لــوصف شعــور العجـز والـضعف الـذي

يفسر اإلصابة باالضـطراب النفسي، كما استخدم إريك إريكسون
Erickson تعـبيــر الـــدونيــة Inferiority يف مقــابل الــصنــاعــة

Industry، ويفسر علم الـنفس بعض سلوكـيات ومظاهـر العظمة

بأنها انعكاس لشعور داخلي بالنقص والدونية. 
inferior                                              أدنى،  أسفل
inferiority compelx               عُقْدة النقص، مُرَكب الدُونية
inferiority feelings             مشاعر النقص، مشاعر الدُونية

Infertility                                        عقم ، عدم التناسل
يعرف العقم يف أنه عدم اإلجنـاب وإخفاق احلمل بعد مرور عام من
اللقاء اجلنسي األول بني الزوجني بشرط عدم استخدام وسائل منع
احلمل، ويحدث يف نسـبة 15% من حاالت الزواج تقـريباً، ويكون

بسبب املرأة يف نسبة 60% والرجل يف نسبة 40% من احلاالت. 
infertile                                                      عقيم

Influence                                                        تأثير
باإلضافة إلى تعبيـر هذه الكلمة عن التأثيـر أو السلطة،  فإنها تعني
أيضا فيضاً من قوة خفيـة اعتقد القدماء أنها تبعث من النجوم فتؤثر
يف أقدار الناس وأفعالهم، وتـوهم التأثير يحدث يف مرضى الفصام

حني يشعر املريض بأن قوى خفية تتحكم فيه وتسيره دون إرادة.
delusion of influence                               وهم التأثير

Informal                                          غير رسمي، عامي
وصف لألشيـاء غير الرسميـة، ويف االختبارات النفسـية فإن عملية
التقـنني Standardization الزمـة لـكي يعـتبـر االخـتبـار رسـميـاً

Formal.  يظل االختبار غير رسمي طاملا لم يتم تقنينه.

informal test                )اختبار غير رسمي )لم يتم تقنينه
Information                                         معلومة،  إعالم

للمعلـومات التي يتم جمعها يف تـاريخ احلالة Case history أهمية
خاصة يف الطب النفسي، ومصدر املعلومات هو املريض وغيره من

indecisive inferiority compelx
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.Informants  مصادر املعلومات
ـ  واملوافقـة بعلم Informed consent تعـني موافقـة املريـض على
الـعالج الذي يقـدم له بعد شـرح طبيعـته ونوعه وآثـاره اجلانـبية
والـبدائل املمـكنة بـوضوح وبـأسلوب يفـهمه املريـض، وإغفال
هذه اخلـطوة أو الـتأثـير علـى املريـض يعتبـر من سـوء املمـارسة

الطبية.
information test                               اختبار معلومات
informed consent                موافقة بعلم، موافقة مستنيرة
informant         )مصدر للمعلومات، مُخْبِر )يعطي معلومات

Inhalants                   )املستنشقات )مواد إدمان باالستنشاق
تعتـبر حـاالت استنـشاق املـواد الطيـارة مثل املـذيبـات العضـوية،
والغـراء ومواد اللـصق، ومواد الـطالء، وبعض أنـواع الوقـود من
األمثلـة على معـاقرة  املـواد رغم أنهـا جمـيعاً تـستخـدم ألغراض
صنـاعية ومنزليـة، ويقبل عليها عادة الفـقراء وصغار السن، وتبلغ
نسبة استخدامها يف الواليات املتحدة 5%  للتعاطي مرة واحدة على
األقـل، وتصل نسبة التعاطي إلـى 11% يف مرحلة العمر بني 25-18
سنـة، ومـن أمثلـة املـواد الـطيـارة شـائعـة االسـتعمـال اجلـازولني
والـورنيـش والبـاتـكس والـدوكـو وسـائل البـوتـاجـاز وغيـرهـا،
واملـركبـات العضـويـة يف هـذه املـواد هـي الطـولـويـن، والبنـزين،
واألسيتون، وغيرها من الهيدروكربونات، ويتسبب استعمال هذه

املواد يف التسمم وآثار عضوية ونفسية. 
inhalant use disorder     اضطراب استعمال املواد املستنشقة
inhalant-induced disorders         االضطرابات الناجمة عن

املواد املستنشقة
Inherence                                                      تَضَمُّن

للتعبير عن شيء متضمن يف صلب الشيء أو طبيعته األساسية.
inherent                                           متضمن، كامن

Inheritance                                                   توريث
يـستخـدم هـذا الـتعبيـر للـداللـة علـى تـوريث الـطبـاع والصفـات

وانتقالها من جيل إلى آخر.
inheritable                                         قابل للتوريث
inherited                                                  موروث

Inhibition                                        كف، كبح،  تثبيط
يف التفـاعالت الكـيميـائيـة والـدوائيـة مـثل مثـبطـات إعـادة قَـبْط
السيروتونني Serotonin reuptake inhibitors، ويف علم النفس

يكون الكف لتقليل سلوك معني غير مرغوب.
inhibit                                             يكف،  يُـثَـبِّـط

inhibitory                                           كاف،  مثبط
Initiation                                      استهالل، عملية البدء

يـستخدم هذا املصطلح أيـضا للتعبير عن الـطقوس لدخول شخص
إلـى جمعية، كما يـتخدم وصف استهاللي مثالً لالسـتجابة للدواء
Initial response، وتعبـير املـبادرة يـدل أيضـا على روح املـبادرة

كإحدى صفات الشخصية.
initial                                         استهاللي، افتتاحي
initiative                                          مبادرة ، مبادأة

Injury / injuries                                  إصابة / إصابات
يعبر أيـضا عن الضـرر واألذى والظلم، واجلرح املـادي للجسد أو

اجلرح النفسي للكبرياء.
injurious                                   مؤذ،  يسبب اإلصابة

Innate                                                           فطري
تعبيـر عن الصفـات الفطريـة املتأصلـة، أو التي تنشـأ بالـسليقة وال

تكتسب بالتجربة.
innate inlelligence                                  ذكاء فطري

Insanity                            جُنُون)كلمة دارجة تطلق على أي
مرض عقلي وليست لها داللة طبية(

لم يعـد هذا التعبـير كثيـر التداول يف اللـغة احلالـية للطـب النفسي،
وليس لـكلمة اجلنون التي يتـداولها العامة داللـة يف وصف أية حالة
مـرضية، كـما أن وصف مجنـون Insane كان يـستخدم يف وصف

.GPI بعض احلاالت املرضية مثل مرض
ـ  دفـاع اجلنون  Insanity defense هـو مصطلح يف الـطب النفسي
الشرعي للتـعبير عن احلاالت التي يطلب فيها الدفاع إعفاء متهم
من املسؤولـية اجلنائيـة إلصابته باجلنـون، وانه اليعرف الصواب
من اخلطأ وال يتحكم يف إرادته، وهنا يجب فحص احلالة العقلية
للمريض وتقـييم إصابتـه مبرض عقلي لتحـديد مدى مـسؤوليته

عن األعمال التي يقوم بها وفق قواعد طبية محددة. 
insane                                   مَجْنُون ،  مُشَوشّ العَقْل
insanity defense                                    دفاع اجلنون

Insecurity                                  عَدَم اطْمِئْنَان،  عدم أمْن
يشيـر هذا التعبيـر إلى انعدام الشعـور باألمن والطمـأنينة، أو إيحاء

باخلطر وعدم االستقرار.
insecure                                  غير مُطْمِئَن،  غير آمِن

Insight                                              اسْتِبْصَار، بصيرة
يعنـي االستـبصــار يف الطـب النفـسي مقـدرة املـريـض علــى فهم
األسبـاب احلقيقية واملعـاني وراء املواقف، واملثـال على ذلك رؤيته

inferiority feelings Injury / injuries



- 86 -

حلـالته املـرضيـة:  هل هو مـريض فـعالً ? وما هـي طبيعـة مرضه?
ويصـيب هذه املقدرة العطب يف بعض االضطـرابات النفسية، ويتم
التحقق من ذلك عن طريق بعض األسئلة  واملالحظات عند فحص
احلـالـة العقليـة، كمـا أن العالج النفـسي بـاالسـتبصـار يـستخـدم
كـأسلــوب لعالج مـرضـى االكـتئـاب وحــاالت القلق واخملـاوف

املرضية.
insight psychotherapy            العالج النفسي باالسْتِبْصَار
impaired insight                               استبصار مُعَطَّل

Insomnia                                    أرَق، سُهْد ،  عدم النوم
األرق هـو عدم القـدرة على الـنوم، وهـو أكثـر اضطـرابات الـنوم
انتـشاراً، ويصيب ثلث الناس علـى مدى حياتهم، وتعريف األرق
هـو عدم القـدرة على استهالل أو اسـتمرار النـوم بصورة مـؤقتة أو
دائمة، ولألرق أسبـاب عضوية مثل األمراض اجلـسدية، أو نفسية
مثل القلق واالكتـئاب، وأسباب أخـرى بسيطـة، ولألرق نوعان:
األولـي Primary، والثــانـــوي Secondary، ويتـم عالج هــذه
احلاالت باتبـاع بعض اإلرشادات أو استخدام أدويـة منومة وعالج

السبب يف احلالة.
primary insomnia                                    أرَق أولي
insomniac                       مُؤَرّق،  مُسَهّد،  شخص ال ينام

Inspiration                                             شَهيق، إلهْاَم
يدل هـذا  التعبـير أيضـا على نفخ حيـاة  أو روح، أو أفكار مـوحاة

وتأثير مُلْهِم.
Instinct                                                        غَـرِيـزَة

الغرائز، كما ذكر فرويد يف نظرياته، هي سلوك ومنط موروث لكل
نوع من اخمللوقـات ال يتم تعلمه أو اكتسـابه، وللغريزة أبعـاد نفسية
وبيولـوجية جتتمع معـاً، وللغريزة خصـائص رئيسيـة هي:  املصدر
والدافع والهدف واملـوضوع، ومن الغرائـز:  اجلنس، والعدوان،

وغريزة املوت واحلياة.
death instinct                                       غَرِيزة  املَوّت
herd instinct                                      غَرِيزَة  القَطيع
mastery instinct                     )غَرِيزَة  التَمَكّن )السِيادة
possessive instinct                    )غَريِزَة  املِلْكِيّة )التَمَلّك
instinctual                                                غَريِـزي

Institution                           نِظَام،  مَعْهد، مُنَظّمَة، مُؤَسّسَة
يعبـر أيضا عن مؤسـسة اجتماعيـة أو منط منظم من سلـوك اجلماعة

كجزء من حضارة أو ثقافة.
institutional syndrome                            املتالزمة املؤسسية

institutional                               نظامي   َامي، مؤسسي
institutionalization     وضع داخل مؤسسة )للعالج(، تَنْظِيم

Insulin                                                      اإلنسولني
استخدم أسلـوب العالج باستخدام غـيبوبة اإلنسـولني وهو البديل
الـقدمي للـعالج بالـصدمـات للمـرة األولى يف عـام 1933 بواسـطة

مانفريد ساكل M.Sakel وال مجال له يف الطب النفسي احلديث.
insulin coma                                  غَيْبُوبَة  اإلنسولني
insulin therapy                               عالج  باإلنسولني

Integration                                                   تَكَامُل
يعبر عن تكـامل العمليات العقليـة يف شخصية سويـة تتسق مع بنية

الفرد.
integrity                                       االكْتَمال،  الكَمَال
integrative                                               تَكَامُلِي

Intellect                                          ذِهْن ، فِكْر ، عَقْـل
تعبـير عن امللكات العقلـية له بعض االشتقاقـات تدور حول التعقل

والتفكير والتأمل والنشاط اإلبداعي.
intellectual                                         ذِهْنِي،  عَقْلِي
intellectualization                                 تَعَقْل، تَفَكُّـر

Intelligence                                                     ذَكَـاء
يشمل الذكـاء قدرات الفراد على فهم املعلومـات وتدبرها وحتليلها
والتعامل مـع احلقائق واملواقف واملشكالت، ويف عام 1905 أدخل
بينيه Binet مفهـوم العمر العقلي، وحاصل الـذكاء IQ يتم تقديره
باملعـادلة املـوضحة فـيما بـعد، وتبعـاً حلاصل الـذكاء يتـم تصنيف
حاالت الـتخلف العقلـي، وتوجـد اختبـارات لتقـدير مـستـويات
الذكـاء، ويعبر منحـنى الذكـاء عن توزيع النـاس يف اجملتمع حسب
حـاصل الذكاء حـيث تقع الغالبيـة يف منتصف املنحنـى حول قمته،

وقد مت توضيح ذلك يف موضع سابق. 
abstract intelligence                               ذَكّـاء مُجَرّد
academic intelligence                            ذَكَـاء درَاسي
borderline intelligence                            ذَكَـاء حَدّي
innate intelligence                                 ذَكَـاء فطري

nonverbal intelligence                        ذَكَـاء غير لَفْظِي
practical intelligence                              ذَكَـاء عَمَلي
verbal intelligence                                 ذَكَـاء لَفْظِي
intelligence coefficient                          مُعَامِل الذَكَاء

يتم تقدير حاصل الذكاء من خالل املعادلة 

injurious insulin therapy
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)Mental age  العمر العقلي(                = (IQ) حاصل الذَكَاء
)Chronological age  العمر الزمني(  x 100 -                  

ومـن اختبارات الـذكاء شـائعة االستخـدام مقياس وكـسلر للـذكاء
للـراشدين WAIS الـذي وضع يف عام 1939 ومتت مـراجعته عدة
،WISC  مرات، كمـا توجـد نسخـة أخرى لألطفـال مختصـرها
،Performance والعمـلي ،Verbal  وهـي تقيس الذكـاء اللفظي
كـمــا يــسـتخــــدم مقـيـــاس آخـــر هـــو سـتــــانفــورد ـ بـيـنـيـه

Stanford-Binet test تـم وضعـه فـي عــام 1916.

intelligence quotient (IQ)            نِسبَة )حاصل(  الذَكَاء
intelligence test                                   اخْتِبَار الذَكَاء

Intent                                                    نِيَّة ،  هَـدَف
للتعبـير عن قصد  أو نيـة أو معنى ضمني،  أو للـتصميم على شيء

معني.
intention                             قَصْد ، عَمْد ، سَعْي لهدف
intentional                                       قَصْدِي ، عَمْدِي

Inter-                        بادئة معناها: بَيْنَ ، فيما بَيْن ، مُتَبَادَل
تضاف هذه البـادئة إلى مجموعة من املـصطلحات و األلفاظ الدالة

على بينية أو تبادل أو عالقة بني األشياء.
interaction                                                 تَفَاعُل
intercourse                           )جِمَاع ،   اتّصَال )جِنْسِي
interference                                       تَدَخّل،  صِدَام
intermediate                                  مُتَوسّط ،  وَسِيط
interpersonal                                       بَيْن شَخْصِي
interpersonal relationships             عالقات بني شَخْصِيّة
intersexrality                       بني جِنْسِيّة ،  مُزْدَوَج اجلِنْس
intervention                                                تَدَخّل

International Classification         التصنيف العاملي لألمراض
of Diseases and Related    واملشكالت الصحية املتعلقة  بها
Health Problems            تصنيف عاملي يصدر عن منظمة(
(ICD)                     الصحة العاملية يضم قوائم بالتسميات

والتشخيص لألمراض(
.ICD وجد شرح يف مكان سابق حتت

ICD-10 (tenth edition)               )مختصر  )الطبعة العاشرة
ICD- 9 (ninth revision)             )مختصر  )املراجعة التاسعة
Interpretation                                        تَفْسِير،  شَرْح

يـستخدم هذا التعبـير يف التحليل النفسي لـوصف ما يقوم به املعالج
من تقـدمي شرح وتفسـير للمواقـف والظواهر الـتي لم تكن واضحة

أو مفهومـة للمريض أثـناء العالج، أما عـمل فرويـد الهـام Xتفسير
األحالمInterpretation of Dreams  Z فإنه يـوضح رؤية فـرويد
لألحالم وأهميـتها يف احلـياة الـنفسـية حـيث يصـفها بـأنها Xالـباب

.Royal road to the unconscious Zامللكي للعقل الباطن
interpretation of dreams                       تَفْسِير األحالم
interpretative therapy                          عِالَج تَفْسِيري

Interview                                            مُقَابَلَة،  اسْتِبار
تعتبـر مهـارة إجراء املـقابـلة مـع املريـض وسيلـة جمع املعلـومات
والـوصول إلى التشخـيص ثم العالج املالئم للحالـة، ومن عناصر
املقابلة إقـامة عالقة ثقة وتعاطف وفحـص احلالة العقلية واستخدام
سبل محـددة للوصول إلـى التشخيـص، وتوجد قـواعد ومهارات
خاصـة لبدء املقـابلة وتـوجيه األسئـلة  واالستمـاع ثم إنهاء املقـابلة
بالنـسبة للحـاالت النفسيـة املتنوعـة، وهناك أنـواع من املقابلـة تبعاً

للمرضى واملوقف والظروف احمليطة.
drug-assisted interview               مُقَابَلَة مبساعدة األدويـة
emergency interview                             مُقَابَلَة طارئة
psychiatric interview                            مُقَابَلَة نَفْسِية
structured interview                              مُقَابَلَة مُعَدَّة
unstructured interview                      مُقَابَلَة غير مُعَدة

Intimacy                                عِالَقَة وَثِيقة،  ارتباط حَمِيم
يـصف هذا التعـبير العالقـات احلميمـة التي تتـصف باأللفـة واملودة
مثل الـصداقـة أو العالقة اجلـنسيـة، وقد وضع إريكـسون مفهـوماً

للحميمية يف مقابل العزلة واالبتعاد.
intimacy principle     مَبْدَأ احلَمِيمّية،  مْبْدَأ  االرتباط احلَمِيم

Intoxication                                                    تَسَمُّم
حالة مـرضية تنشأ عن بعض املواد اخلارجية أو الداخلية التي تسبب
تـأثيراً سلبـياً على وظـائف أجهزة  اجلسـم، ومن أمثلتها مـا يتسبب
مـن استعمال العقـاقير واملؤثـرات العقلية مثل مـواد اإلدمان اخملدرة

والكحول.
alcoholic intoxication                            تَسَمُّم كُحُولي

Intra-                                         بادئة معناها: يف دَاخِل
بادئة تـدل على شـيء ضمن آخر أو يـقع خالله أو يف داخله كما يف

املصطلحات:
intracranial                                       دَاخِل اجلُمْجُمَة
intraoccular                                         دَاخِل العَيْن
intrapsychic                                        دَاخِل النَفْس
intrauterine                                          دَاخِل الرَحِم

Integration interpretative therapy
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Intrinsic                                    دَاخِلي،  بَاطِني، جَوْهَرِي
.Extrinsic  والعكس هو خارجي

intrinsic motivation                             دَافَعِيّة بَاطَنِيّة
Introjection                                    اسْتْدمَاج،  اسْتِعَاب

يدل هـذا التعبـير علـى غرس فـكرة داخل الـشخص بـصورة غـير
واعيـة، وهي إحـدى احليل أو اآللـيات الـدفاعـية غـير الـناضـجة
Immature defense mechanism. وحيـنمـــا يتـم استـيعــاب

خصائص شيء خارجي فـإن التمييز بني ما هو منطقي أو سلبي فيه
اليحدث يف هذه احلالة.

Introspection                              اسْتَبطَان،  تأمُّـل دَاخِلِي
يف االستبـطان أو التـأمل الداخـلي يقوم الـشخص بفحـص أفكاره

ودوافعه ومشاعره الداخلية.
introspective psychology                عِلْم نَفس اسْتبِطَاني

Introversion                                       انطواء،  انْكِفَاء
الحظ كـارل جــوستـاف يـوجن  C.G.Yung (1875-1961)  أن
Introversion  هـناك نـوعني من تـركيب الـشخصـية:  االنـطواء
واالنبسـاط Extroversion والشخص االنطوائي يـركز على عامله

الداخلي من األفكار واملشاعر واالنفعاالت.
introversive                                             انْطِوَائي
introvert                                                    مُنْطَو

Invalid                         بَاطِل،  غَيْر صَحِيح،  سَقِيم ، مُقْعَد
يعبـر اللفظ عـن الشخص املـريض أو العـاجز، أو الـشيء الذي ال

أساس له من الصحة وال يستند إلى القانون.
invalidate                                                  يُيْطِل
invalidism                                         سِقَم،  اعْتِالل

Inventory                                      قَائِمة ، كَشْف، بَيَـان
ZبكX من القـوائم التي تـستخـدم يف علم الـنفس والـطب النفـسي
لالكتئـاب، وقائـمة XإيـزنكZ  للـشخصيـة )مت شرحهـا يف موضع

سابق(.
Beck's Depression Inventory        لالكتئاب ZبكX قَائِمة
Eysenk Personality Inventory   للشخصية ZإيزنكX قَائِمة

inventory test                                 اختبار القَائِمة
Inversion                                          تَعَاكُس،  انْقِالَب

يدل علـى عالقات الـتعاكـس حني يزيـد شيء كلـما نقـص اآلخر
على سبيل املثال.

inverse relationship                            عِالَقَة عَكْسِيّة
Investigation                                   اسْتِقْصَاء ،  فَحْص

يف ممـارسـة الطـب، تتم هـذه اخلطـوة عن طــريق بعض الـوسـائل
املساعـدة على التـوصل للتشخيـص، وعلى سبيل املـثال يف الطب
الباطـني جترى التحـاليل املعلميـة وفحوص األشعـة، أما يف الطب
الـنفــسي،  فــإن الـقيــاس الـنفـسـي  Psychometry عن طــريق

االختبارات هو املقابل للفحوص يف فروع الطب األخرى.
Involuntary                                               ال  إرَادِي

يف الطب النفـسي الشـرعي، يصف الـدخول غـير اإلرادي للعالج
،Involuntary admission  باملـستـشفيـات بالـدخول اإللـزامي
وهـي احلاالت الـتي يتم فـيها الـلجوء إلـى احتجـاز بعض املـرضى
رغمـاً عـنهم داخل املـستـشفيـات فـيمـا يـسمـى بعـمليـة اإليـداع
 Commitment لكن هذا املصطلح ال يستريح له املرضى واألطباء

فتم استـبداله بـواسطـة اجلمعيـة األمريكـية للـطب النفـسي بتعبـير
االستـشفاء  Hospitalization وهناك ضـوابط ملنع إساءة استغالل
دخـول املـرضـى العقلـيني للمـستـشفيـات كمـا يـوجـد الـكثيـر من

االعتبارات القانونية واألخالقية يف هذه املوضوع.
involuntary admission        دخول )للمستشفى( ال  إرادِي
involuntary movements                     حَرَكَات ال إرادية
involuntary treatment                        عالج ال  إرَادِي

Involution                انْتِكَاس،  تَرأجُع ، انْحِدَار، شَيْب ، أوْب
يستخدم هذا التعبير لوصف حالة التراجع أو االنحدار التي تصيب
اجلـسد والنفس مع تقـدم السن، واالضطرابـات النفسية املـصاحبة

لهذه الفترة.
involutional melancholia     ميالنخوليا )اكتئاب( تَرَاجُعي
involutional psychosis                           ذُهَان تَرَاجْعِي

Iophobia                    )رُهَاب التَسَمُّم )خوف مرضي من السم
Ips-                 بادئة معناها: هو نَفْسُه، ضمير يعود على الفرد

تـستخدم املصطلحـات والتعبيرات الـتي تبدأ بهذه الـبادئة يف العلوم
الـطبيـة مثل الـتشـريح ووظـائف األعضـاء، ويطـلق تعبيـر احلرف
الواحد Ipsissima verba لوصف الكلمات التي يرددها الشخص

حني يستشهد بكالمه.
ipsilateral                                :نَفْس اجلَانِب )العكس

)contralateral  اجلانب اآلخر
I.Q. (intelligence quotient)   مختصر:  حاصل )نِسْبة(  الذكاء

.Intelligence  ورد شرح حتت كلمة
Irratienal                                     غَيْر مَنْطِقِي، ال عَقْلي

يـستخـدم تعبيـر الالعقالنـية Irrationalism لـوصف االجتـاه إلى

Interview Investigation
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االعتماد على العاطفة والشعور دون العقل، ويف بعض الضالالت
املــرضيــة، يكــون احملتــوى غيــر منـطقـي فيـطلق عـليهـا وصف

الالعقلي.
irrational delusion                               تَوَهّم ال عَقْلِي

Irrelevance                         ال عِالقَة،  عدم تَعَلّق أو اتصال
من أمثلة ذلك أن تأتي إجابة الشخص يف موضوع يختلف متاما عن

موضوع السؤال.
irrelevant                 ال عِالقِي، غَيْر مُتَعَلَقّ ،  غير مُتَصِل
irrelevant answer             )إجابة ال عِالقَة لها )باملوضوع

Irresistibility                                           عدم املُقَاومَة
يف الـطب النـفسـي الشـرعي،  قــامت جلنـة يف إجنلتـرا عـام 1922
مبـراجعـة قـاعــدة مكنـاتن M'Naughten rule وتـوسـيع املفهـوم
اخلـاص بالدافع الـذي ال يقاوم، ولتقديـر هذا الدافـع يقول القضاة
للمتهـم لو أن شـرطيـاً بكـامل أسلحتـه كان بجـانبك أثنـاء قيـامك
بالقتل،  هل كنت تقوم على ذلـك، وقد وضعت قاعدة Xالشرطي
علـى الـكتفPoliceman-at-elbow Z لـتقيـيم الــدافع الـذي ال

يقاوم.
irresistible impulse                               دَافْع ال يُقَاوَم

Irritability                  ِاسْتثارِيّة،  هُيُوجيّة،  قَابِلية لالسْتثَارة
لتقـدير قـابلية االسـتثارة  ـ  وهـي من األعراض الـنفسيـة الشـائعة ـ
ميكن سؤال املـريض عن حتمله للمـواقف ولآلخرين ولـلضوضاء،

ومالحظة ردود أفعاله أثناء املقابلة.

irritable                                   قَابِل لالسْتِثارة، هيوج
irritant                                              مُثِير،  مُهَيج
irritation                                                    إثَارَة

Isocarboxazid                     أيزوكاربوكسازيد )من مثبطات
أكسيداز أحادي األمني ـ عالج لالكتئاب(

Isolation                                               عُزْلَة،  إنْعِزَال
Neurotic االنعــزال هــو أحــد اآلليــات الـنفــسيــة العـصــابيــة
defensesويعني فـصل الفكـرة من االنفعـال املصـاحب لهـا، أما

العـزلة االجتمـاعية فهي تـدني العالقات االجـتماعيـة مع اآلخرين
واالبتعاد عنهم.

isolation mechanism                        حِيلة )آلية( العزل
psychological isolation                           عُزْلَـة نَفْسِية
social isolation                                  عُزْلـة اجْتِمَاعِية

Item                                                               بَنْـد
كلمة تعبـر عن مادة أو بند أو موضوع، مثل البنود التي تتكون منها

قائمة معينة، أما حتليل البنود فهو مصطلح إحصائي.
item analysis                                       تَحْلِيل البُنُود

I.U. (international unit)                    مختصر: وِحْدَة دَوْلِيَة
وحدة قياس للمواد خصوصاً جرعات األدوية والTيتامينات.

IV (intravenous)                           مختصر:  حَقْن بالوَرِيد
يستخدم احلقن يف الوريد كوسيلة سريعة لتعاطي األدوية لتصل إلى

تيار الدم مباشرة،  ومنه إلى أجهزة اجلسم األخرى.

Involuntary Item
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J

رَجُل )خـصــوصــاً رجل ميـثل العــامــة(                               
Jack              

لهـذه الكلمـة معان أخـرى كثيـرة متعـددة يف االستخـدام الدارج،
فهـي تعني أداة تستـخدم يف عدة أغـراض، وتعني دميـة منتفخة أو
شخص بسيط يف تعبير  Jack-a-Lent، وتعني عفريت العلبة )من

.Jack-in-the-box  لعب األطفال( يف تعبير
jack- of-all-trades     )صاحب الصنائع السبع )شخص ماهر
jack the clipper   احلالق )شخص لديه نزعة مرضية Z جاكX

لقص شعر البنات(
Jackson Personality Inventory  للشخصية ZجاكسونX قائمة

مخـتصر JPI، ويتكـون من 15 مقياس للـشخصية، يجـيب عليها
املريض باإليجاب أو  النفي.

Jacksonian epilepsy                              صَرَع جَاكْسُوني
وصف لنـوع من نوبات الصـرع اجلزئية  Partial املصحـوبة مبظاهر
حركيـة يف أجزاء من اجلـسم تبعـاً ملسـار بؤرة النـشاط الـكهربي يف

الدماغ، وقد تنتهي بنوبة تشنجات كبرى.
Jactation                                              تَبَاهي،  تَبَجُّح

وتـختلف هــذه الكلمـة عن Jactitation وتعـني التـململ وعـدم
االستقرار يف قلق.

Jactatio capitis nocturna                     قدح الرأس الليلي
Sleep-related head يعني قـدح الـرأس الـليلي املـرتـبط بـالنـوم
banging خبط الرأس يف اجتـاهني قبيل وأثنـاء النوم، وتعتـبر هذه

احلالة واحدة من االضطرابات املرتبطة بالنوم.
Jamais vu (F.) (never seen)           خِداع عدم الرؤية من قبل

)حرفياً: لم يُرَ من قبل بالفرنسية(
هـذه احلالـة من اخلـداعات الـناجتـة عن اضطـراب الذاكـرة حيث
يتـوهم الـشخـص رغم أنه رأى الـشيء قبـل ذلك أنه لم يـسبق له

.Unfamiliarity مشاهدته، ويوصف هذا الشعور بعدم األلفة
deja vu (F.)         )العكس: خِداع ألفْة الرُؤيَة )سَبَقْت رُؤيتَه

James - Lange theory     )لالنفعاالت( Zجيمس ـ الجنX نَظَرية
(of emotions)         :نظرية التغيير اجلسدى يسبق االنفعال(

نحن نخاف ألننا نرتعد(
James, William                                        وليم جيمس

)عالم نفس وفيلسوف أمريكي 1910-1842(
مـن أهم أعمـال وليـم جيمـس Xتطـويـر الفلـسفـة الـذرائعيـةZ أو

.Pragmatic البراجماتية

Janet , Pierre                                             بيير جانيه
)طبيب وعالم نفس فرنسي 1910-1842(

مـن أهم مجـاالت أعمـال XجـانيهZ دراسـات احلـاالت العصـابيـة
خصـوصـاً الهـستيـريـا.  وقـد وصف حـالـة مـرضيـة أطلق عليهـا
Obsession de la honto de corps وهي تـشـبه احلــالـــة الـتي

،Wolf-man وصفهـا فـرويـــد لـرجل ذو أنف طـويـل أطلق عليه
Obsession ومـعني وصف جانيه: وسـواس مع خجل من اجلسم

.with shame of the body

Jargon                                         رَطَاَنَة، كَالم بِال مَعْنى
يصف هذا التعبيـر اللغة املضطربة غـير املفهومة أو الكالم املبهم بال
معنى، ويقـول العامة:  فالن يـرطن Jargonize  أي يتكلم لغة ال

نفهمها، وحتدث هذه احلالة يف بعض مرضى الفصام.
Jaspers , Karl                  )كارل ياسبرز )طبيب عقلي أملاني

بـاإلضـافـة لكـونه طـبيبـاً نفـسيـاً، فهـو فيـلسـوف أضـاف للفكـر
الوجودي، وقد وضع تفسيراً  لسبب مرض الفصام.

Java man                                                إنسان جَاوَة
عـثر يف جزيـرة جاوة بإنـدونسيـا على جمجـمتني لرجـلني يف ترنيل

Trinil منذ ما قبل التاريخ.

J-curve                                           ) مُنْحَنى ـ ر ) رَاء
من التعبيرات اإلحصائية.

J - curve hypothesis                         فَرْضِية مُنْحَنَى ـ ر
Jealousy                                                         غِيرَة

يستخـدم هذا التعـبير حلالـة الغيرة أو  احلـسد  أو احلرص الـشديد،
.Jealous  والوصف هو غيور

morbid jealousy                                   غِيرة مَرَضية
Jehovah cople    )اعتقاد بالقدرة الزائدة والعظمة( ZيهوهX عُقدَة

تعني كلمة يَهْوَه  Jehovah  اهلل أو  الرب بالعبرية.
Jerk                               نَفْضَة، انْعِكاس، مُنْعَكِس،  نَخْعَة

يتم اختبار املنعكـسات العصبية عن طريق اسـتخدام مطرقة تضرب
وتر عضلة معـينة فيحدث انقباض مفـاجئ وحركة رد فعل لذلك،
والـطرق علـى الركـبة مـثالً بسـبب اهتـزار السـاق نتيـجة انقـباض
Jerky عضالت الفخـذ األماميـة، ويطلق وصف مـرجت أو متقلب

لوصف التغيرات املفاجئة، كما يصف الشخص األحمق.
knee jerk                                         مُنْعَكس الرُكْبَة

Jet lag                                تلكؤ  النَفّاثَة،  تَوَاني الطيران
اضطـراب يحدث نتـيجة للسفـر بالطـائرات من الشـرق الي الغرب
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)مـن مصـر  إلـى أمـريكـا مثالً ( ويـستمـر من 2-7  أيـام يف صـورة
اضطراب يف النوم.

Jihad (Ar.)                           )اجلِهاد  )حرب لنصرة العقيدة
يعني اجلهاد حرب مقدسة لنصرة الدين أو  يف سبيل اهلل.

Job                                              عَمَل،  وَظِيفة،  مِهْنة
االستفـسار عـن العمل أو املهـنة أحـد عنـاصر الـتاريخ الـشخصي
Personal history يف دراسـة احلـالـة، وتـستخـدم الكلمـة مبعنـى

Job's أو نـذيـر سـوء  Job's news  مجـازى يف تـعبيـر خبـر شـؤم
.post

job analysis                                        تَحْلِيل العَمَل
job specification                                توصيف وظيفي

Jocasta complex   )التعلق املرضي لألم بابنها( ZجوكستاX عُقْدَة
عقدة مرضية مركبة يحدث فيها تعلق لألم بابنها.

Joint                                                  مِفْصَل، مُشْتَرك
يوجـد معنـى آخر دارج لهـذا اللفظ هـو XغرزةZ  أي ملهـى وضيع

رديء  السمعة لتدخني اخملدرات.
joint determination                              العَزْم املُشْتَرَك
joint family                 )األسـرة املُـشْتَـرَكـة ) األســرة املُمْتَـدَة

   (extended family)               

joint sense               )إحساس املَفَاصل )حس حركة املفاصل
Joke                                    نُكْتَة، دُعَابَة ، مِزَاح ، فُكَاهة

تطلق على كل عناصر الدعابة أو الضحك والسخرية.
Jonah                    )يونس،  يونان )النبي الذي ابتلعه احلوت

يطلق هذا الوصف أيضا على الشخص الذي يجلب النحس.
Journal                                               صحيفة، مجلـة

يطلق هذا التعبير على اجلرائد والصحف عموماً، وعلى الدوريات
العلمية التي حتتوي على األبحاث العلمية املنشورة.

American Journal of Psychiatry          اجمللـة األمريكية
للطب النفسي

British Journal of Psychiatry              اجمللـة البريطانية
للطب النفسي

Journeyman                           عَامِل ذُو خِبْرَة ، صَانِع مَاهِر
وهنــاك تعـبيــر آخـــر يتـعلق بـــذلك هـــو نتــاج عـمل الـعمــال

.Journeywork

Joy                                                      بَهْجَة، ابْتِهَاج
تعبير عن السعادة أو الفرح الشديد.

JPI (Jackson Personality Inventory)         مختصـر:  قائمة

XجاكسونZ  للشخصية
ورد هذا املصطلح يف موضع سابق.

Judgement                                                      حُكْم
يعتبـر احلكم على األمور أحد عناصر فحص احلالة العقلية، ويعني
القدرة علـى تقييم املـوقف بطريقـة سليمة والـتعامل معه بـالصورة
املالئمـة، ويحدث خلل يف هـذه القدرة يف حـالة األمـراض العقلية

الذهانية.
automatic judgement                           حُكْم آلي
critical judgement                                    حُكْم نَاقد
impaired judgement               )حُكْم مَعْطُوب )غير سليم

Jumpy                                                مُتَقَلّب، عَصَبي
من كلمة  Jump وتعني طفرة أو تغير مفاجئ  أو قفزة.

Jung , Carl Gustaf                            كارل جوستاف يوجن
)عالم نفس حتليلي سويسري؛  1962-1875(

أضـاف يـوجن إلـى تــراث التحلـيل النفـسي مـدرسـة علـم النفـس
الـتحلـيلي Analytical psychology وتــشمل بـعض الـتطـويـر
Collective لـنظـريـات فـرويـد حيـث وصف الالشعـور اجلـمعي
،Complexes وبعـض أنـــواع املـــركـبـــات unconsciousness

ونوعي الشخصية:  االنطوائي واالنبساطي. 
Jungian analysis                            حتليل بطريقة يوجن

Justice                                                           عَدَالة
تعتبـر العدالـة من املـبادئ األخالقـية يف الـطب النفـسي الشـرعي،
ويـدخل ذلك يف أسلـوب تقدمي اخلـدمات الـنفسيـة ملن يحتـاجها،
وحقوق املـرضى النفـسيني يف كل املـواقف خصـوصاً حـني تتطلب
حالتهم الـدخول اإللزامي للعالج بـاملصحات واملستـشفيات مع ما
يتبع ذلك مـن تقييد حلريتهم، ومن املـنظور اإلسالمي،  فإن العدل
مع اإلحسان هما القـاعدة التي يتم من خاللهـا التعامل مع املريض

النفسي وهو يف أشد حاالت الضعف اإلنساني.
ethical principle of justice           املبدأ األخالقى للعــدالة

(in forensic psychiatry)     )يف الطب النفسي الشرعي(
Juvenile                                                  حَدَث، يَافِع

مـن املشـكالت التي يـهتم بهـا الـطب النفـسي بـالنـسبـة لألحـداث
مشـكلة اجلنـوح (delinquency) وتعني اخلـروج على القـواعد أو
القـوانني بـشكل مـا، وال يشـترط أن يـكون ذلـك نتيجـة للـمرض

النفسي.
juvenile court                                  مَحْكَمة األحداث
juvenile delinquency                           جُنُوح األحداث

knee jerk Juvenile
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delinquent juvenile                                 حَدَث جَانِح
juvenilism                                   حَدَاثة، يُفَاع، غَرَارة

Juxtaposition                       جتاور، وضع شىء بجانب آخر
ويطـلق هذا الـوصف أيضـا على أي جتـاوز ينشـأ عن وضع شيء

بحانب شيء.

juvenile court Juxtaposition
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K

K- ABC (Kaufman                 ZكوفمانX مختصر: )بطارية
Assessment Battary for Children)       )للتقييم لألطفال

من املقـاييس الـنفسيـة املسـتخدمـة يف األطفال واملـراهقني من سن
Intelletual 3-13 سنـة، وتـستخـدم يف قيـاس القـدرات العقليـة

.abilities 

Kahlbaum , Karl Ludwig                  يج كالباومTكارل لود
)طبيب عقلي أملاني 1899-1828(

أول من وصف حــاالت X البـارانـويـاParanoia Z يف عـام 1863
وذكـر أنهـا إحـدى صــور اجلنـون اجلــزئي Partial insanity مع

ضالالت أو توهمات ثابتة.
Kainotophobia                                        رُهَاب اجلَدِيد

خوف مرضي من  التغيير والتجديد.
Kakorrhaphiophobia                              رُهَاب اإلخفاق

خوف مرضي من الفشل.
Kanner, Leo                     ليو كانر )أول من وصف الذاتوية

الطفلية عام 1943( 
Infantile وصف كـانـر يف عـام 1943 حـالـة الـذاتـويـة الطفـوليـة
autism يف بحـث له بعنـوان Xاالضطـرابـات الـذاتـويــة لالتصـال

Autistic Disturbances of Affective Contact Zالـوجــداني
واستخدم فيه هـذا املصطلح ألول مرة مع وصف للحالة وذكر أنها
أكثــر انتـشـاراً ممـا كــان متـوقعــاً وتختـلف عن الـتخلف العـقلي

والفصام. 
Kathisphobia                                        رُهَاب اجلُلُوس

خوف مرضي من اجللوس.
Kaufman Assessment                                  ZكوفمانX بطارية

Battery for Children                         للتقييم لألطفال
Kaufman Test of                                ZكوفمانX اختبار

Educational Achievement                   لإلجناز التعليمي
انـظر قـبله حتت اخملتـصر  K-ABC، أمـا اختـبار كـوفمـان لإلجناز
التعلـيمي فيتم استخـدامه لتقييم اإلجنـاز يف األطفال من سن 12-1

سنة يف مجال قياس القراءة واحلساب والهجاء. 
Kava                   )كاوة )مادة مخدرة مصنوعة من فلفل كاوة

يـؤدي استخدام هذه املادة يف دول جنوب البـاسيفيكي إلى التخدير
وفقد االتزان واضطراب وظائف الكبد والرئة.

kava use disorder                     اضطراب تعاطي الكاوة
Kemadrin (Procyclidine)            :)كيمادرين )بروسيكلدين

ة مضادة للكولني(
يـستخدم هـذا الدواء لعالج اآلثـار اجلانبيـة لبعض األدويـة املضادة

للذهان.
Kenophobia                                            رُهَاب الفَرَاغ

خوف مرضي من األماكن اخلالية.
Keraunophobia                                        رُهَاب البَرْق

خوف مرضي من البرق.
Key                                                              مُفْتَاح

تستخدم هذه الكـلمة مبعان مجازيـة لوصف املفتاح لتفـسير الرموز
واخملتصرات، أو لوصف أي جزء رئيسي أو مميز يف الشيء.

answer key                                        مُفْتَاح اإلجابة
key concept                                       مفهوم رئيسي
key word                   ّالكلمة املُفْتَاح )الدليلة(،  رَمْز احلَل
Kiddie Schedule for                    لالضطرابات ZكيديX جَدْوَل
Affective Disorders and                   الوجدانية والفصام
Schizophrenia             
يـستخدم هذا األسلـوب يف األطفال من سن 6-17 سنـة، وهو نوع
من املقابلة شبه املنظمة Semistructured interview تستغرق من
ساعـة إلى سـاعة ونـصف، ويتم فيهـا توجـيه بعض األسئلـة  إلى

الوالدين وإلى الطفل نفسه. 
Killer/Killing                                             قَاتِل/قَتْل

تعبير عن القتل أو الذبـح أو القضاء على شيء أو إيقافه أو إتالفه،
أو اإلرهاق واإليالم.

Kin-                                     بادئة معناها: حَرَكة،  حَرَكي
توجد هذه البادئة يف عدة مـصطلحات تعبر عن احلركة، والوصف

للحركة والطاقة والنشاط، ومجازاً  للحيوية.
kinesia                                                       حَرَكة
kinesophobia                                       رُهَاب احلركة

خوف مرضي من احلركة.
kinesthesia                                      إحساس باحلَرَكة
kinesthetic hallucinations                     هَالوِس حَرَكِية

هالوس اإلحساس العَضَلي احلركي.
kinetic                                                      حَرَكِي

Kind/Kindness           ي،  لَطِيف،  حَنُون/وُدّ، عَطْف،  رِقَةوِد
وتعـني أيضـا نوع أو صـنف أو طبيعـة أو صفة أسـاسيـة، وعكس

.Kindless الصفة قاس أو فظ
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Kindling                                            اضطرام ،  اتّقَاد
هذه الظـاهرة الكهروفيزيولوجية Electrophysiological تعني أن
التنبيـه املتكرر حتـى وإن كان أقل من املـستوى املعتـاد أو حتت احلد
)العتبة(  Subthreshold فإنه يـسبب تأثيراً مـرضياً يف صورة تشنج
مـثالً، وتـبعـاً لــذلك يـتم اسـتخــدام بعـض األدويـة ـ مـضـادات
التـشنجـات ـ لوقـف ظاهـرة االضطـرام يف مراكـز املخ ويـتبع ذلك

حتسن يف اضطرابات املزاج. 
mood disorder kindling                     )اضْطرام )تَفَاقُم

االضطراب الوجداني
Kinsey, Alfred                                        ألفريد كينزي

)صاحب دراسة االضطرابات اجلنسية(
يعتبـر تقـريـر كينـزي يف عـام 1948 مـن املصـادر الهـامـة التـي يتم
الـرجوع إليها للتعـرف على انتشار االضـطرابات النفسـية اجلنسية،
وقد وجد كينزي أن انتـشار الشذوذ اجلنسي يصل إلى نسبة 10% يف
الـرجـال، و5% يف الـنسـاء، وأضـاف أن 37% من مجمـوع النـاس
لديهم خبرة جنسيـة مثلية يف وقت ما خالل حياتهم، وهذه األرقام
تبدو عالية للغاية مقارنة بـالدراسات املنهجية التي أجريت فيما بعد
وتراوحت فيها هذه النسب العالية النتشار الشذوذ اجلنسي بني 2-1
%، كمـا ذكـر كينـزي يف تقـريـره أرقـامـاً عن انـتشـار االنحـرافـات
اجلنسية Paraphilias رغم صعـوبة التوصل إلى إحـصائيات دقيقة

لهذه احلاالت. 
Kinship                          قَرَابة، عالقة الدم والنَسَب املُشْتَرَك

ويـطلق تعبير قريب أو نسيب Kin علـى من يتصل بالشخص بصلة
قـرابة أو نـسب أو مصـاهرة، والـذين ينتـمون إلـى أصل واحد أو

طبيعة متماثلة.
kinship system                                      نَسَق القَرَابـة

Klein, Melanie         )1960-1882 ميالني كالين )عاملة نفسية
اهتمت كالين بـدراسة سلوك األطفال وتـأثير العالقة مع األم علي
حالـة الطفل الـنفسـية، ومـن أقوالـها املـأثـورة:X إن املـعانـاة التي
تسببت لإلنسـانية من االكتئاب تفوق تلك التي نشأت بسبب جميع

.Zاألمراض األخرى مجتمعة
Kleine - Leven syndrome             ZنTكالين ـ  ليX مُتَالزمة

حالة مرضية تـتميز بنوبات طويلة من النـوم مصحوبة بعزلة املريض
وميله إلى النهم يف تـناول الطعام وبعض األعـراض النفسية، وهي
حالة نادرة حتـدث عادة للمرة األولى بني سن 10-12 سنة، وتنتهي

أعراضها تلقائياً يف الغالب عند بلوغ سن 40 سنة. 
Kleptomania                 جُنُون السَرِقَة،  هَوَس السَرِقة املَرَضِية

تعني بـادئة:  = Klept الـسرقـة، واملصـاب بهوس الـسرقـة يطلق
عليه يف اللـغة العربـية XاملدغـورKleptomaniac  Z، وتصنف هذه
Impulse control احلـالــة ضمـن اضطــراب التحـكم يف الـدافع
disorder وهي حـالة غـريبـة حتدث يف نـسبـة بني 4-24% ممـن يتم

القبض علـيهم متلبـسني بسـرقة احملالت Shoplifting، ودائمـاً ما
يفعل ذلـك من ميلكـون األمـوال الالزمــة للحصـول علـى الـشيء

املسروق، فهي سرقة بال هدف. 
kleptolangia                                        شَهْوَة السَرِقة
kleptophobia                                      رُهَاب السَرِقة

اخلوف املرضي من السرقة.
Klinefelter syndrome                        ZكلينفلترX مُتَالزمة

اضطـراب كـرومـوسـومي XXY يف الـذكـور يتـسبـب يف الضعف
اجلنسي لنقص األندروجينات وصغر حجم األعضاء اجلنسية.

Klismaphilia                           )حُبّ البُراز )انحراف جنسي
يـطلق عليها أيضا حب البـراز  Coprophilia وهو نوع من الشذوذ
تتحقق فيه اللذة بالتبرز على الغير، أو أن يتبرز الغير عليه، أو أكل
البـراز  Coprophagia، وتعود هـذه احلالـة إلى تـثبيت يف املـرحلة

الشرجية من النمو )حسب فرويد(. 
Knight/knighthood              فَارِس/فُرُوسية،  شَهَامة الفُرْسان

تعـبير شـائع من العـصور الـوسطـى لوصف الفـرسان، ويـستعمل
مجازاً  للداللة على معنى الشهامة.

Knowledge                                                   مَعْرِفَــة
Known للداللة على مجموع املعارف اإلنسانية، والشيء املعلـوم

.Know-How والبراعة ،Unknown واجملهول
knowledge- participation                     مُشَاركة املعَرِفة
knowledge- test                                   اختبار املعرفة

Koffka, Kurt                  كورت كوفكه )عالم نفس أملاني يف
اجلشطلت 1941-1886(

Kohler, Wolfgang         كوهلر )عالم نفس أملاني يف ولفجاT
اجلشطلت 1976-1887(

يـعتبـرXكـوفكهZ، وXكـوهلـرZ من مـؤسـسي مـدرســة اجلشـطلت
Gestalt يف علم النفس الكلي، وكـانت بداية نظـرية اجلشطلت يف

أملانيا ثم مت إدخالها يف تطبيقات عالجية.
Kola/ kola                     /)الكوال/جوزة الكوال )بها مادة مخدرة
nut/kola tree                                              شجـــرة الكــوال

أصل مادة الكـوال التي تدخل يف صـناعة املـشروبات ملـا حتتويه من
مواد مؤثرة يف اجلهاز العصبي، وتنمو هذه األشجار يف أفريقيا.

Kindling Kohler, Wolfgang
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Kopophobia                                           رُهَاب التَعَب
خوف مرضي من التعب واإلرهاق.

Koran (or Quraan)                                  القُرْآنُ الكَرِمي
، ويتم الـرجـوع إلـى آيـاته املقـدسـة القـرآن الكـرمي هـو كتـاب ا

للتداوي والعالج والشفاء.
Koro                         كورو )مرض نفسي فيه توهم انكماش

القضيب يحدث فى ثقافة بالد املاليو يف آسيا(
هـذه احلالـة املرضيـة مرتـبطة بـالثقافـة Culture-bound حتدث يف
منطقـة جنـوب شرق آسـيا، ويعـاني املـريض من أعـراض نفسـية
بسبـب اعتقاده بأن أعضاءه اجلنسـية سوف تنكم وتختفي داخل

.Suk-Yeong  جوفه، وتعرف هذه احلالة يف الصني باسم
Korsakoff, Serge               سيرجي كورساكوف )طبيب عقلي

روسي؛  1900-1854(
تعرف احلالة املرضية الـتي تنسبب إلى كورساكـوف بأنها حالة فقد
الــذاكــرة الــدائـمــة أو املــزمـنــة الـنــاجـمــة عـن الـكحــول
Alcohol-induced persisting amnestic disorder، وحتدث

Wernicke رنـيكهT بـصــورة مـــزمنــة علـــى عكـس مـتالزمــة
syndrome  التي تكون مؤقتـة بينما ال يشفـى من حاالت متالزمة

كورساكوف سوى 20% من احلاالت.
Korsakoff syndrome                     متالزمة كورساكوف

Krabbe's disease                  )مرض عصبي( ZكرابيXمَرَض
inborn error of  حـالة مـرضيـة نتيجـة خلل استقالبـي موروث

metabolism يكون مصحوباً بالتخلف العقلي.

Kräpelin, Emil                        إميل كريبلني )طبيب عقلي
أملاني 1856-1926( وصف مرض الفصام وأطلق 

Dementia praecox  Zاخلَرَف )العته( املبكرX عليه
يعتبـر إميل كريبلني أول مـن وضع وصف الفصام بصـورته احلالية
حتت اسم العته املبكر، وتدل هذه التسمية على التدهور العقلي أو
الـعته Dementia، كمـا تـدل علـى بـدايـة احلـالـة يف السـن املبكـر
 Praecox، كـما وضع تفـرقة بني هـذه احلالـة وبني االضطـرابات

الوجدانية أو البارانويا. 

Kretshmer, Ernest         إرنست كرتشمر )طبيب عقلي أملاني؛
1888-1964، وصف عالقة اجلسم بالشخصية(

وصف كرتـشمر أنـواع البناء الـبدني أو شكل اجلـسم وعالقة ذلك
بـاالضطـرابـات النفـسيـة، حـيث النـوع البـدين القـصيـر املـكتنـز
،Asthenic والنــوع النـحيف طــويل القـامــة النـحيل ،Pyknic

والنـوع العـضلي الـريـاضي Athletic، حـيث النـوع األول أكثـر
إصـابة باالضـطرابات الـوجدانية، والـثاني يرتـبط بالفصـام، بينما

يرتبط الثالث باضطربات الشخصية. 
Kretschmer type/ body type     نوع اجلسم تبعاً  لكرتشمر

K scale                         MMPI ( دَرَجة ك أو الكذب )يف اختبار
توجـد مجموعة من األسئلة  بني بنود االختبار تدل على الكذب أو

عدم الصدق.
Kummel                                    )الكوميل )شراب مخدر

يحتوي هذا الشراب على مادة تسبب حالة سُكر.
Kuru                         يروساتTكورو )مرض عصبى تسببه ال

البطيئة  slow viruses ويحدث فى بعض قبائل
أكلة حلوم البشر والقردة(

يتـميز هـذا املرض بحـالة تـشبه العَتَه )اخلَـرَف(، ويحدث يف غيـنيا
اجلـديـدة نتيجـة لطقـوس أكل حلـوم الـبشـر خصـوصـاً املخ الـذي

يحتوي على Tيروس املرض.
Kyphosis                                            حَدَب، حُداب

نوع من التشوه يتمـيز ببروز الظهر وانحنـاء ودخول الصدر والبطن
للداخل.

kyphotic                                                    أحْدَب

Kola/ kola kyphotic
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L

La                                     الَ: هتاف التوكيد أو التعجب
ZالX من مقـامات الـسلم املـوسيقي، كـما أن La  ZالX هذا الـلفظ

تعني النفي يف اللغة العربية.
Label          عَالَمَة مُمَيّزَة، تَعْرِيف )بالكتابة أو الطباعة(،  لَقَب

وتـعني أيضا عالمـة تثبيت علـى الشيء لتـوضيحه أو التعريف به،
وبالنسبة لألشخاص هي صفة أو لقب.

labelling                                            وَسْم ، تَلْقِيب
La belle indifference (F.)    )الالَمُبَاالة اجلَميلة )يف الهستيريا

يصف هـذا املصطلح ظـاهرة حتـدث يف مرضـى التحول الهـستيري
 Conversion ويعني أن رد فعـل املريض لألعراض املـرضية التي

يعاني منها ال تـتناسب مع خطورة هـذه األعراض، أي أن املريض
قـد يبدو مـسروراً  بيـنما هـو فاقـد للبـصر أو النـطق أو ال يسـتطيع
احلركـة، لكن هذا الـوضع ليس مطلقـاً يف كل حاالت الهسـتيريا،
وهنـاك حـالـة عكـس ذلك وتعـني أن يكـون لـدى املـريض حـالـة
عضـوية حقـيقية ولكـنه يتخذ االجتـاه الرواقي Stoic attitude أو

الرزين نحو مرضه مبعنى أنه يقبل حالته دون تزمر أو انفعال. 
Labia / libium                        شَفَتَان، شِفْرَان / شَفَة، شِفْر

ويطلق الوصف أيضا على األلفاظ، حيث أنها تتلقى بالشفاه.
labial                                                شِفْري،  شِفّي

Lability                         تَنَقّل، تَقَلّب، عدم استقرار ، تَقَلْقُل
حتدث هـذه احلالـة يف بعض االضـطرابـات العقليـة النـاجمـة عن
أمراض املخ العضويـة وتتميز بسـرعة التقلب بني والتغـير يف احلالة

املزاجية واالنفعالية بني احلزن والسرور مثالً. 
labile                                مُتَقَلّب، غير مُسْتَقِر، مُقَلْقِل

Laboratory testing                    اختبارات مَعْمَلِيَة، فُحُوص
مَخْبَرِية )مُخْتَبَرِيّة(

بالـرغم من االعتمـاد الكلي على الفحـص اإلكلينيكي لـتشخيص
األمراض النفسـية حيث ال توجد فحوص مختبـرية تساعد بصورة
مبـاشـرة يف تـشخيـص الفصــام أو االكتئـاب مثالً فـإن لألبحـاث
املعلميـة أهمية متـزايدة يف البحث أو املـمارسة حـالياً خـصوصاً  يف
مـجال تـشخيـص األمراض الـتي تتـسبب يف أعـراض نفسـية، أو
ملتابعة آثار بعض األدوية الـنفسية، ومن هذه الفحوص على سبيل
املثـال وظائف الكبـد، وصورة الدم، وهـرمونات الغـدة الدرقية،

وتقدير مستوى الليثيوم يف الدم وغير ذلك. 
Lactation                                       إرْضَاع،  إدْرار اللنب

تـستخـدم بـادئـة Lact للتـعبيـر عـن اللنب أو حـمض الالكـتيك أو

الالكتوز Lactose ويف الطب النفسي يتم التأكد من تأثير استخدام
األدوية أثناء الرضاعة وتأثيرها على األم والرضيع. 

lactic acid                                       حَمِض الالكتيك
Lag                                       تَوَاني، تَلَكّؤ، تَأخّر، تَخَلف

تعبير عن التأخر أو التخلف يف بعض اجملاالت، ويستخدم يف بعض
املصطلحات مبعناه اجملازي مثل التأخر الثقايف واالجتماعي.

cultural lag                                          تأخر ثَقَايف
social lag                                         تَخَلف اجتماعي

-lalia                                      صيغة إضافة معناها: كَالَم
يدخل هـذا املقطع يف عدة مـصطلحات خصـوصاً كصيغـة إضافة،
مـثل صدى لفظي Echolalia، أو ألـفاظ البذاءة Coprolalia، أو

.Polilalia اللجلجة وهي تكرار األلفاظ
laliophobia                                مقاالت رُهَاب الكالم

خوف مرضي من الكالم والتعثر فيه.
Lancet                              )الالنْسِت )مجلة طبية بريطانية

تـصدر مجلـة الالنست الـدورية أسـبوعـياً وحتـتوي علـى مقاالت
بحثية يف كل فروع الطب.

Landmark                                                     عَالَمَة
من أمثلة عالمـات ومعالم النمو يف األطفال الـوظائف احلركية مثل
املـشي والـكالم والنمـو النفـسي مـثل التفـاعل والفهم واكـتسـاب

املهارات والقدرات العقلية. 
growth landmarks in infants     عَالَمَات النُمو يف األطفال

Langfeldt , Gabriel          )الجنفيلد )طبيب نفسي يف النرويج
قـام الجنفيلـد بتقـسيم مـرضى الـذهان إلـى مجمـوعتـني:  األولى
حـاالت الفصـام احلقـيقيـة، والثـانيـة احلـاالت فصـاميـة الـشكل

.Schizophreniform

Language                                                         لُغَة
اللغة من الوظـائف العقليـة الرئيـسية، ويوجد مــركز التحكـم فـي
اللغـة بـنصف كـرة املـخ السـائـد Dominant hemisphere، أمـا
االنفعاالت املصـاحبة للغة Prosody فـإن مركزهـا يف نصف الكرة
غيــر السـائــد Non-dominant hemisphere. والختبـار تـدفق
اللغة يطلـب من الشخص أن يذكر كل الكلمـات التي يعرفها وتبدأ
بحرف هجاء معني، ويـستخدم لفظ لغة مجازاً يف تـعبير لغة اجلسد

Body language أو تعبير اللغة غير اللفظية.

language behavior                                 سُلُوك اللّغَة
language development                               نُمُو اللّغَة
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language disorders                            اضطرابات اللغة
non verbal language                            لُغَة غير لَفْظِية

Lapse                               زَلَل، سُقُوط، فَتْرة نَسْيان قصيرة
للـتعبيـر عن االنقـطـاع أو االنـحــدار املـؤقـت لفتـرة مـن الـزمـن،
Lapse or loss of  ومـنهــــا تعـبـيـــر فـتــــرة فقـــدان الـــوعـي

.consciousness

lapsus calami                                           هَفْوَة قَلَم
lapsus linguae                                         زَلّـة لِسَان

Largactil (chlor promazine)       :)الرجاكتيل)كلوربرومازين
)دواء مضاد للذهان(

وردت مـعلـــومـــات عـنه  حتـت مـــدخـل كلـــوربـــرومـــازيـن
.Chlorpromazine

Lassitude                                                       إعْيَاء
تعبير عن حالة من الكلل أو اإلجهاد البدني والنفسي.

Latah               )الالتا )مرض عقلي يف منطقة املاليو يف آسيا
من االضطـرابات املـرتبطـة بالـثقافـة Culture-bound وحتدث يف
جنوب شرق آسيا خصـوصاً ماليزيا وبعض قـبائل أفريقيا واليابان،
وتتميز بـاإلذعان اآللي Automatic obedience بتقليـد احلركات
واألصوات، ورد الفعل املبـالغ به باجلفـول Startle، وحتدث هذه
احلاالت يف املرأة خصوصاً خادمات املنازل من جنوب شرق آسيا. 

Latency                                                         كُمُون
الكمـون أو السكون وصف ملـراحل تسبق حدوث تغيـرات جسدية

ونفسية.
latency stage                                      مَرْحَلَة الكُمُون
latent                                                         كَامِن

Lateral                                                وحشي، جانبي
يستخـدم هذا الوصف يف العلوم الطـبية كالتشريح والـفيزيولوجيا،
أما اجلانبية والتجنيب فإنها أوصاف للتفاوت بني الوظائف العصبية

يف اجلانبني نتيجة خللل يف جانب أكثر من اآلخر. 
laterality                                                   جِانِبِية
lateralization                                             تَجْنِيب

Latin / Latinism                                   التيني /التينية
اللغـة الالتينية لهـا أبجدية خـاصة وتستخـدم الكثير مـن ألفاظها يف

املصطلحات الطبية، وهي نسبة إلى التيوم القدمية.
Laughter                                                      ضَحِك

من يـضحـك Laugh ويعبــر أيضــا عن الـبهجـة أو الـسخـريـة،
وللـضحك أهـميـة يف األعـراض املـرضيـة للهـسـتيـريــا والفصـام

واالضطرابات القهرية والنوبات الصَرَعية. 
compnlsive laughter                           الضَحِك القَهْرِي

Law                                                              قَانُون
عالقـة الطب الـنفسي والقـانون هـي موضع اهتـمام الطـب النفسي
الـشــرعـي Forensic Psychiatry وتـشـمل مجــاالتـه أحكــام
املـسؤولية املدنيـة واجلنائية للمـرضى النفسيني، كمـا تستخدم كلمة
قانون يف العلوم الطبية للتعبير عن القواعد الثابتة واحلقائق الطبية.

laws of learning                                   قَوَانني التَعَلّم
mendelian law                                       قانَون مندل
lawmaker                                  املُشَرّع، شِارِع القَانُون

Lay                                                              عَامّي
تضـاف هذه الكلمـة إلى مجمـوعة من التـعبيرات تتعلـق بالشخص

العادي غير املتخصص.
layman                                         شَخْص من العَامّة
lay people                                       العَامّة من النَاس

Lead                                                         الرَصَاص
توجد مركبات الرصاص يف عادم املـركبات وتسمم الرصاص ينشأ
من زيـادة مـستـويـاته عن املـستـوى املـسمـوح بـالـدم )صفـر ـ 30

ميكروجرام %(.
lead poisoning                          التسمم بالرصاص
leadership                                                   قِيَادة

مشتقات كلـمة مبعنى يـرشد أو يقود أو يعيـش  Lead، وتدل على
التزعم والتصدر والتقدم.

leading question                               سُؤال مُوَجِّه
Learning                                                         تَعَلُّم

يترتب على التعلم تغـيير سلوك الشخص بنـاء على تكرار اكتساب
اخلبرة يف التعامل مع املـواقف، ويختلف ذلك عن السلوك التلقائي
أو الـفطــري، وللتـعلم عالقـة بـاألداء Performance. وتعـتمـد
نــظــــريــــة الـتـعلــم Learning theory علــــى الـتـــشــــريــط
Conditioningبــأنــواعه:  الـتقـليــدي Classical، والفــاعـلي

Operant، كـما مت الـتركـيز حـديثـاً على اجلـوانب الفـيزيـولوجـية

العـصـبـيـــة Neurophysiological والكـيـمـيــائـيــة احلـيــويــة
Biochemicalيف عملـية الـتعلم، كمـا توجـد نظـريات للجـوانب

االجتماعية  Social، واملعرفية Cognitive يف التعلم. 
learning curve                               مُنْحَنَى التَعَلُّم
learning disorders                           اضطرابات التَعَلُّم
learning precess                                   عَمَلية التَعَلُّم

language behavior Learning
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learning theory                                    نَظَرِية التَعَلُّم
Least                                                            ّاألقَل

تعني األدنى أو األقل، أو املقـدار األصغر وتدخل يف عدة تعبيرات
علمية.

least action law                                قَانُون أقَلّ فعْل
least effort principle                          مَبْدأ  أقل جُهد
least squares                     )أقَلّ تَرِبيعَات )يف اإلحصاء

Legal                                                 قَضَائي، شَرْعِي
هـذا الوصف لكل مـا يتعلق بالقـانون، ومنهـا يشتق التقـيد احلريف
بـالقـوانني والـتشـريعـات Legalism، والقـانـونيــة أو الشـرعيـة

.Leagality

legal history                                       تاريخ قَضَائي
legal psychology                              علم نفس قَضَائي
illegal                                                  غير شَرْعِي

Legend                                                       أسطورة
وتعني أيضا ـ باإلضافة إلى اخلرافات واألساطير ـ املفتاح أو القائمة

التفسيرية امللحقة برسم أو مطبوعة.
Legitimate                                  شَرْعِي، مَشْرُّع، قَانُونِي

ومنها الشرعية Ligitimacy أو األمور الصحيحة.
Lesbian                           سِحَاقِيّة،  أنثى متيل لنفس اجلنس

تـصـنف هـــذه احلـــالـــة حتـت مـصــطلح اجلـنــسـيـــة املـثلـيـــة
Homosexuality، ويقدر ألفريد كينزي A.C.Kinsey يف تقريره

عام 1948 نسبة هـذه احلاالت يف املرأة  5% بينمـا املقابل يف الرجال
10% لكن الدراسات احلديثة تشير إلى نسبة أقل.

lesbianism                  سِحَاق، شُذُوذ جنسي بني النِسَاء
Lesch-Nyhan syndrome                Zليش نيهانX  مُتَالَزِمَة

)الطفل الذي يأكل أطرافه(
من احلـاالت املـرضيـة النـادرة التـي تنـشــأ عن خلل مـوروث يف
االستـقالب نتيـجة لـنقص أحـد اإلنزميـات التـي تعمل علـى مادة
البيـورين Purine، وباإلضـافة إلـى التخلف العـقلي فإن املـريض
يـشوه جـسمه حني يعـض أطرافه بـأسنـانه، وتتميـز احلالـة بنقص

حجم الرأس Microcephaly، والتشنجات. 
Lesion                                                    إصَابَة، آفَـة

تطلـق هذه التـسميـة على مخـتلف اإلصابـات املرضيـة خصـوصاً
.Skin lesions الظاهر منها مثل آفات اجللد

Lethal                                                 مُمِيت ، مُهْلِك
يستخدم هذا الوصف يف تأثير بعض السموم، أو  اجلرعات العالية

للدواء، أو امليكروبات.
lethal dose (of drugs)           )اجلُرَعَة املُمِيتة )من العقاقير

Lethargy                                       نُوَام،  سُبَات، نُعَاس
يستعـمل املصطلح كـوصف حلالـة نوم غيـر طبيعي أو تبلـد وكسل

والمباالة، وقد يكون االشتقاق من Lethe وتعني نهر النسيان. 
Leucocyte (= Leukocyte)                             كُرَيّة بَيْضَاء

كرات الدم البيضاء من املكونات األساسية للدم ولها عالقة مباشرة
بـاملناعة، وتزيد يف حاالت اإلجهاد Stress عموماً، وميكن أن تقل
نتـيجــة اآلثــار اجلــانـبيــة لـبعـض األدويــة الـنفــسيــة مـثل دواء

.Clozapine كلوزابني
leucocytosis                             زيادة الكريات البيضاء
leucopenia                               نقص الكريات البيضاء

Level                                                          مُسْتَوَى
ومنهـا اشتقـاقـات مثـل املســاواة بني النـاس  Leveler، ووصف

.Levelheaded احلصيف أو متزن العقل
level of aspiration                             مستوى الطُمُوح
occupational level                              املستوى املِهَني
levelling                                  تَسْوِيَة، تَمْهِيد،  تَوْطِئَة

Levo / levorotatory                           أيْسر/ دوَار لليَسَار
توجد هذه البادئة التي تدل على الدوران لليسار أو املياسرة يف كثير

من املركبات الكيميائية. 
levodopa                      )و دوبا )دَواء ملرض باركنسونTلي
levothyroxine          )و ثيروكسني )هُرْمُون الغُدّة الدَرَقِيةTلي
levoxine / thyroxine                   وكسني / ثيروكسنيTلي

Levin , Kurt               )1947-1890 ن )عالم أملانيTكورت لي
حضر ليTن إلى الواليـات املتحدة يف الثالثينيات من القرن العشرين
ومـن نظـريــاته نظـريـة اجملـال Field theory الـتي تـفسـر اهـتمـام
الشخـص اجلائع بالفتـات املطاعـم، والذي يريـد أن يرسل خـطاباً
Group بصنـاديق البـريد، كـما وضـع تفسيـر دينـاميـات اجلمـاعة

.dynamics

Lexis                                                              كَالَم
ومنها اشتقاق  Lexical الذي يعني مفرداتي أو معجمي وله عالقة

بتركيب اللغة، ويعني تعبير  Lexicon قاموس أو معجم. 
lexia                               صِيغَة إضافة تدل على القِراءَة
lexicology                                عِلْم األلْفَاظ،  املُفْرَدَات

Liability                                  مَسْؤولِية قَانُونِيّة،  تَعَرّض
ومنهـا وصف املسـؤول قانـوناً  Liable  أو مـن هو عـرضة حلـالة

learning curve Levin , Kurt
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مرضية مثالً. 
Liaison                              ارتباط،  اتّصَال، عالقة مُتَبَادَلَة

يصف فــرع الطـب النفـسي الـذي يهـتم بـاالرتبـاط والـتبـادل مع
تخصصـات الطب األخرى مثل الطب البـاطني واجلراحة وأمراض

النساء وحتديد اجلوانب النفسية يف األمراض العضوية. 
liaison psychiatry                     الطِبّ النَفْسِي االرتباطي

Libido                                           شَهْوَة،  طاقَة جِنْسِية
لفظ  Libido مت تعريفـه بواسطـة فرويد على أنه القـوة التي يتم بها
The force by which the متثـيل الغـريــزة اجلنــسيــــة يف العقل
sexual instinct is represented in mind وتــبعــــاً ملـفهــــوم

فرويد، فإن الليبـدو ال يقتصر على اجلنـس بل يتعداه إلى مجاالت
Pleasure principle أكبـر مثل اللذة عـوماً حني وضع مبـدأ اللذة
الذي يعـتمد علـى السعـي إلى احلصـول على اللـذة وجتنب األلم،
ومن خـالل التحليل النفـسي فإن تفـسير بعـض املشكالت النفـسية
Loss يعتمـد على خلل الليـبيدو، ويستخـدم تعبير فقـدان الليبيدو

 of libido لفقدان الرغبة اجلنسية بسبب احلالة النفسية. 

libidinal                                        شَهْوَاني،  ليبيدي
Librium (Chlordiazepoxide)       :)لبريوم )كلورديازبوكسيد

دواء من مشتقات البنزوديازبني لعالج القلق.
Librax                                       )لبراكس )دواء مهدىء
(chlordiazepoxide + chidiniumbromide)       
Lie                                                                كَذِب

بـاإلضافة إلـى معنى هـذه الكلمة الـذي يتعلق بالـكذب أو لوصف
شيء مـضلل أو خـادع،  فــإنهــا تعـني أيـضــا وضع أو مــوقع أو

استلقاء، وتدخل يف بعض التعبيرات األخرى.
liar                                                           كاذب
lie detector                               )كَاشِف الكِذب )جهاز
life lie                                                أكذوبة احلياة
white lie                                              كِذْبَة بَيْضَاء

Life                                                              احلَيَاة
من املصطلحات التي تـدخل فيها احلياة  Life مبعنـى حياة أو عيشة
أو سيـرة أو روح وحيوية يف الطب النفـسي على سبيل املثال: دورة
احليـاة  Life cycle  مبراحلها الـتي وصفها إريكسـون وسوليTان مبا
فـيها مـن أزمات، وأحـداث احليـاة  Life events التي متـت دراسة
عالقتهـا باالضـطرابـات النفسـية كعـامل مسـبب، ومأمـول احلياة
Life  هو متوسط العمر املتوقع، وغريزة احلياة Life expectancy

instinct هـو تعبيـر ورد يف كتابـات فرويـد يعني الطـاقة الـتي توجه

لتدعيم احلياة والتناسل. 
life crisis                                               أزْمَة احلياة
life cycle (evolutionary)               )دَوْرَة احلياة )التَطَوّرِية
life events                                           أحْدَاث احلياة
life expectancy                                     مأمول احلياة
life history                                           تَارِيخ احلياة
life instinct                                           غَرِيزة احلَيَاة
life noon                                             ظَهِيرة احلَيَاة
life space                                             مَجَال احلياة
life span                                                مُّدة احلَيَاة
life- style                                            أسلوب احلياة
lifetime                                                مَدَى احليَاة

Light                                           ضَوْء، خَفِيف أو فَاتِح
تعني هـذه الكلـمة أيـضا تـافه أو زهـيد أو فـاحت اللـون أو خفيف،
وتعبير Light-minded  يعني طائش أو مستهتر، والعالج بالضوء
Light therapy  يتم بـوضع املريض يف وحدات ذات إضاءة عالية

)200 مـرة أقــوى من اإلضــاءة املعتــادة( خالل فتـرة الـعالج من
االضـطرابات االكتئـابية املوسمـية التي حتدث عـادة يف فصل الشتاء
املظلم بـفعل السحـب والضبـاب، ويسـمى هـذا النـوع من العالج

.Phototherapy بالضوء أيضا
light fluid use disorder   اضطراب تعاطي السوائل اخلفيفة

light therapy                                     العالج بالضَوْء
Likelihood                                أرجَحِية، جَائِزِيّة،  احْتِمَال

االشتقاق مـن Like وتعني مثـل، أو تعبر عـن عادة مميـزة، كذلك
تعني على األرجح، أو تقريباً، ومن ذلك الترجيح واالحتمال. 

likelihood ratio                 )نِسْبة االحْتِمَال )يف اإلحصاء
likely                                             مُحْتَمَل،  مُرَجَح

Likert scale         )مقياس ليكرت )مقياس اجتاه على 3-5 نقط
واملثـال الستـخدام هـذا النـوع من القيـاس يوجـد يف االختـبارات
النـفسيـة التي حتـتوي علـى عبـارة معيـنة، ويـطلب من املـفحوص
حتديد اسـتجابته لـها بدرجـات تبدأ مثالً مـن صفر ويعنـي ال يوجد
وتتدرج حتى 5 مثالً وتعنـي يوجد بأعلى درجـة، وبينهما  تتفاوت

شدة االستجابة. 
Liliputian                                     قِزْمِي،  مِتَقَزّم، مُصَغّر

نـسبة إلى جـزيرة ليليبـوت Lilliput اخلياليـة التي وصفها جـوناثان
سـويفت يف كـتابه رحالت جـاليTر، ويسكـنها أقـزام طول الـواحد

منهم 6 بوصات. 

Lexis Likelihood
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liliputian hallucinations                       هَالَوس تَصْغِير
Limbic system                                       اجلِهَاز  احلَوْفِي

مت وصف اجلهـاز احلـويف تـشــريحيـاً يف عــام 1939، ويتكـون من
Amygdala مجمـوعـة من األجـزاء العـميقـة يف املـخ مثل اللـوزة
وبعض أجـزاء قشرة املخ مثل احلـزامي Cingulate، وبعض أجزاء
الــوطـــاء Hypothalamus، ولهـــذا اجلهـــاز عالقــة مـبــاشــرة

باالنفعاالت والسلوك والذاكرة وغيرها من الوظائف النفسية. 
limbic - hypothalamic -               ،مِحْوَر حَوْفِي،  وطائي

pituitary - adrenal axis                 نُخَامي، أدرينالي
Limbitrol         :)ملبتـرول )كلـورديـازبـوكـسيــد +  أميتـربـتلني
(chlordiazepoxide + amitriptyline)           )دواء مهدىء(
Limit                                                        حَدّ،  قَيْد

تعني الكلمـة أيضا احلـد األقصى أو األدنـى ملقدار أو كميـة، ومنها
يـشتق محـدود Limited، كمـا يـستخـدم لفـظ قصـور أو حتـديـد
Limitiation كــوصف يف الــدراســـات التـي ال حتقـق نتــائجهــا

املستهدفة. 
limitation                               تَحْديِد،  تَقْيِيِد،  قُصُور

Linear                                                 خَطّي، مُسْتَقِيم
االشتقـاق من خط Line، وتعنـي أيضا طـولي أو خطي مـستقيم،

أما االرتباط اخلطي فهو تعبير عن عالقة إحصائية.
linear correlation                                 ارتباط خَطّي

Linguistic                                                      لُغَوِي
اشتقـاق من الـبادئـة -Lingu وتعني لغـة أو لسـان، ومنـها وصف
لسـانـي Lingual، أو لسـاني الـشكل Linguiform، أمـا تـعبيـر
Linguistic form فـإنه يـعني الـوحــدة الكالميـة املفيـدة )جملـة

مثالً(.
lingual                                                      لِسَاني

Linonophobia            )رُهَاب اخلَيْط )خوف مرضي من اخليوط
Lips                                                )الشِفَاه )الشَفَتَان

واملفـرد شفاه Lip وتعني أيضـا كالم كاذب يصدر عـن الشفاه فقط
ولـيس الـقلب، كمـا تدل عـلى اإلجـابة غـير املـهذبـة يف الكالم،

ومشتق منها Lippy  مبعنى وقح أو سليط. 
lip eroticism                                         شَبَق الشفَاه
lip reading                                          قِرَاءة الشِفَاه

Lisp                                        )لَثْغَة )من عيوب التَكَلّم
يحدث هذا العـيب يف الكالم بصورة طـبيعية يف األطفـال يف سن ما
قبل املـدرسة، ثم يتحـسن تدريجـياً مع الوقـت يف الغالبيـة العظمى

ويبقـى يف نسبـة قليلـة حيث يتـميز بـإخراج اللـسان يف نـطق حرف
 .ZثX فيكون مثل نطق احلرف ZسX

lisping               )ZثX مثل ZسX لَثْغ )عيب يتم فيه نطق
Listless                                                          خَامِل

من كلمـة List مبعنـى جدول أو قـائمـة أو بيـان أو فهرس، ومـنها
اجلـدولـة Listing والـوصف Listless للكـسل واخلمـول وفتـور

الهمة. 
listlessness                                                  خُمُول

Literacy                                   )مَعْرِفَة )للقراءة والكتابة
ومنهـا الــوصف متـعلم أو مـثقف أو أدبـي Literate، وعكـسهـا
جاهل أو أمي Illiterate  أما احلرفية Literalism /Literality فإن
معنـاها التمسك باملعنى احلريف يف تفـسير األشياء، أو التزام الواقعية

واملوضوعية بأمانة. 
literacy test                                  اختبار قِرَاءة وكِتَابَة
literal                                              حَرْفِي،  بالنَص

Literature                      التُرَاث، الكِتَابَات أو املَادَة املنَشْورَة
ويعني هـذا الـتعبيـر أيضـا صنـاعـة األدب أو إنتـاج اآلثـار األدبيـة
والفكر، أو مجمـوع ما كتب يف مـوضوع معني مثل الـطب النفسي

 .Psychiatric literature

Literary psychology                            عِلْم النَفْس األدبي
Lithium              )الليثيوم )دواء لعالج االضطرابات الوجدانية

مت فصل عنـصر الليثيـوم عام 1818، وأدخل لالستـعمال يف الطب
لـعالج حصوات املثـانة ثم مـرض النقرس يف القـرن 19، ويف بداية
القرن 20 بدأ استخدام الليثيـوم لعالج مجموعة من األمراض منها
Lithium االكتئـاب، ويف األربعينـات استخـدم كلوريـد الليثـيوم
chloride كبديل لكلوريد الصوديوم يف حاالت ضغط الدم املرتفع

ثم بـدأ  استـخدامـه يف حاالت االضـطرابـات الوجـدانيـة كوقـاية
FDA وعالج، وحصل على موافقة هيئة الغذاء والدواء األمريكية
يف عام 1970، ويسـتخدم اآلن على نـطاق واسع يف حاالت ثـنائية
القطـب Bipolar-1، وبعض حـاالت االكتئـاب والفصـام، ومن
آثاره اجلـانبية االرتعاش Tremors، وآثار معـرفية، وعلى الكلى،
والغدة الـدرقيـة، والقلـب، ويتم ضبـط اجلرعـة يف مستـوى معني

بالدم عن طريق التحليل املعملي للمتابعة. 
lithium therapy                                العالج بالليثيوم

Little's disease                     )شَلَل دِمَاغِي( Zليتل X مرض
من حاالت األمـراض العصبيـة التي تسبـب إعاقة بـدنية حـركية يف

األطفال. 

likelihood ratio Lithium
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Little Hans , Little Albert  الصَغِير ZألبرتXالصَغِير و ZهانزX
هانز الصغير طفل عمره 5 سنوات كان يعاني من خوف مرضي من
اخليل، وقـد كتب فـرويد عن حـالته يف إطار نـظريته حـول اخلوف
املرضي )الـرُهاب: Phobia(  الـتي أطلق عليهـا القلق الهسـتيري

.(Anxiety hysteria)

أما حـالة ألبـرت الصغـير فقـد كتب عنهـا عالم الـنفسي واطـسون
J.Watson يف عــام 1920 حتـت عـنـــوان Xرد الفعـل االنفعــالـي

الـشَـــرْطيConditioned emotional reaction Z، وكــان هــذا
الطفل يعـاني مـن خوف مـرضي )رُهـاب(: من الفئـران واألرانب
وكانت جتـارب واطسـون على هـذا الطفل إلصـابته بالـرُهاب عن
طريق االرتبـاط الشرطي بسـماع صوت مزعج عـند رؤية احليوان،

ثم بإجراء عالج سلوكي لفك التشريط تدريجياً. 
Living                                                 مَعِيشة،  حَيَـاة

هذا االشـتقاق مـن حي  Live، ومنهـا املتعلق بـاألحيـاء أو املفعم
باحلياة  Living وتدخل يف بعض التعبيرات.

living will                                             إرِادة احلَيَاة
standard of living                              مُسْتَوَى املَعِيشَة

Local                                                         مَوْضِعِي
يستخدم للتعبير عن ما يتعلق مبوقع أو موضع أو مكان، ويستخدم
تعبيـر موضع الـتحكم Locus of control يف علم النـفس لوصف
األشخـــاص ذوي االجتـــاه اخلـــارجـي External أو الـــداخلـي

Internal،  مبا ينعكس على الشخصية واالنفعال والسلوك.

localization                     مَوْضَعَة، حتديد اجلهة أو املَْوضِع
locus                                                ّمَوْضِع،  مَحَل
locus of control                                  موضع التحكم

Logarithm                                                  لُوغاريتم
مشتق من لوغاريتم  Log، وهو تعبير عن عالقة رياضية.

logarithmic                                           لُوغَارِيتمِي
Logic                                                            مَنْطِق

واملشتقات لكل ما له عالقة باملنطق والتفكير واالستدالل املنطقي،
ومنها أيضا  Logion وتعني قول مأثور. 

logical                                                      مَنْطِقِي
logical deduction                               اسْتْدالَل مَنْطِقي
logical thinking                                   تَفْكِير مَنْطِقِي

Log-                                      بادئة معناها: كَلِمة،  فِكْرَة
تدخل هـذه البادئـة يف مجموعـة مصطلحـات تتعلق كلهـا بالكالم
واألفكـار واحلديث،كمـا أن الحقة   logue, -log-تـعني حوار أو

حديث كمـا يف Dialogue واللوجوس  Logosهـو العقل أو املبدأ
العقالني يف الـكون يف اليـونانيـة، أما الحقـة  logy-  فإنهـا واسعة
االستعـمال وتـعني علم أو مـذهب أو نـظريـة، ومنهـا البيـولوجـيا

Biology، والسيكولوجيا Psychology، وغيرها.

logomania                                           هَوَس التَكَلُّم
logopathy                                          اعتالل كَالَمي
logophobia                  )رُهَاب الكالم )اخلوف من التحدث
logorrhea              لَغْــو، حَــدِيـث ال يَتَــوقَف

Longivity                      طُول العُمر، طُول احلياة،  كِبْر السن 

واملشتقات مـن بادئة  -Longi، ومعنـاها طويل، ومنهـا اشتقاقات
شـائعــة مثل طــولي  Longitudinal؛  وهـو وصف للـدراسـات
املمتدة على طول زمني، ومشتقات  Long وهي وصف للطول يف

املسافة والزمن مثل الفترة الطويلة أو العهد البعيد.
longival                                                      مُعمِّر

Longitudinal                                                  طُولي
longitudinal method               )األسلوب الطُولي )للبحث

Long - term                              طَوِيل األجَل، طَويل املَدى
long-term care                               رِعَايَة طويلة املدى
long-term treatment                        عِالج طَوِيل األجَل

Lorazepam (Ativan)                          :)انTلورازيبام )أتي
)من مشتقات البنزوديازبني املهدئة(

Love                                                               ّحُب
والكلمة تعـبر عن احملبـة واملودة والشغـف، كما تعبـر عن الولع أو
الـصالت الغرامـية، ومـنها اشـتقاقـات  Loveless  أي بال حب،
واشتقـاق محـبب أو جـميل  Lovely، ولـلحب عالقـة بـاأللفـة
Intimacy، ومـن أنـــواعه احلـب اجلـنــسـي Sexual، واألبــوي

Parental، والبنـوي Filial، واألخوي  Fraternal، والنـرجسي

Narcissistic وحب اجلماعة واملدرسة والوطن. 

love object                                          ّموضوع احلُب
sexual love                                            حُبّ جِنْسي

Low                                       مُنْخَفِض، خَفِيض،  مُتَدَنّي
ومنهـا وصف أي شـيء منـخفض أو أدنـى يف الـوضع احلقـيقي أو
،Lowermost واألدنـى ،Lower اجملـازي، ويـشـتق منهـا أدنـى
ووصف وضيع أو متـواضع Lowly، وتعبيـر الكآبـة أو انخفاض

.Low spirits  الروح املعنوية
low back pain                                  ألم أسفل الظهر
low - grade                                            دَرَجَة دُنْيَا

lithium therapy Longitudinal
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LSD                          مختصر:  ل. س. د  )ثنائي إيثالميد
(lysergic acid  diethylamide)          :)حمض الليسرجيك

)مـن عقـاقيـر الهَـلْوَسَـة(
Lysergic acid  مـعلــــومــــات حــــول هــــــذه املــــــادة حتـــت

diethylamide يف موضع الحق. 

Lucidity                                      صَفَاء الذِهْن، اسْتِفَاقة
يـستخدم هـذا الوصف اصـطالحياً للفـترة التي تـتحسن فيهـا حالة
املرضـى بعد إصابات الرأس لتختـفي األعراض ثم تعود بعدها من

جديد. 
lucid interval                                      فَتْرَة اسْتِفَاقة

Ludiomil (maprotiline)                 :)لوديوميل)مابروتيلني
)دواء رباعي احللقات لعالج االكتئاب(

Luminal (phenobarbital)              :)لومينال )فينوباربيتال
)من مشتقات الباربتيورات املهدئة واملنومة(

Lunacy                  )جُنُون، تَجَنّن )يف الطب النفسي الشرعي
االشتقـاق من القمـر  Luna وكان مـن آلهة الـرومان، وكـان هذا
الـوصف يستخـدم للمرضـى العقليني، حـيث توصف املـصحات
النفسية بـاسم Lunatic asylums، لكن كلمة اجلنـون لم يعد لها
مـدلول يف الطب النفسـي احلديث وال تعبر عن أيـة حاالت مرضية
محـددة، ويقـتصـر اسـتعمـالهـا علـى بعـض التـعبيـرات يف الـطب
النفسي الشرعي للداللة علـى بعض املشكالت القانونيـة للمرضى
النفـسيـني، كمـا أن لهـا مـدلـوالً فـقهيـاً يف املـنظــور اإلسالمي

الضطرابات العقل. 
lunacy act                   )1890 قانون التَجَنّن )إجنلترا عام
lunatic                                           مَجْنُون،  ذُهَانِي

Lust                             شَبَق، غُلْمَة،  فَرْط الشَهْوَة  اجلِنْسِيَة
تعبيـر عن الـرغبـة اجلنـسيـة الشـديـدة، ومنهـا اشتقـاق شهـواني
Lustful، وشهوانية Lustiness، ووصف قوي أو مفعم باحليوية

.Lusty

Lycanthropy        )اسْتِذْئاب )حالة يتوهم املريض فيها أنه ذئب
إحـدى احلاالت املـرضية الـنادرة ورد وصفهـا يف املراجع القـدمية،

.Werewolf  حيث يعاني املريض من توهم أنه ذئب
Lying                                                           كَـذِب

ورد وصف للكذب املرضي حتت كذب Lie يف موضع سابق.
pathological lying                                 كَذِب مَرَضِي

Lysergic acid diethylamide (LSD)      حمض ثـناني إيثالميد
حمض الليسرجيك )ل.س.د(:

)من عقاقير الهَلْوَسَة(
تصنف هـذه املادة ضمن مولدات الهلوسة  Hollucinogensحيث
يتـسبـب استعمـالهـا يف أعـراض ذهـانيـة أهم عالمـاتهـا الهالوس
LSD البصـرية ومنهـا هالوس سمعيـة وحسـية، ويبـدأ تأثيـر مادة
خالل ساعة من تعاطيها ليصل إلى ذروته بعد 4 ساعات، ويستمر
من 8-12 ساعة مصحـوباً بارتعاش، وارتفاع ضغط الدم، وسرعة
ضربات القلب، وهبوط احلرارة، والتعرق، والزغللة، وقد تؤدى

اجلرعات الزائدة إلى الوفاة. 

longitudinal method Lysergic acid diethylamide (LSD)
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M

M                                               mean مختصر: وسط
احلـرف رقم 13 يف األبـجديـة اإلجنلـيزيـة، وإذا كان الـشيء عـلى

.M-Shaped شكل أو صورة هذا احلرف يطلق عليه
مَلِكَـة مـن اجلِنّ )تـسـيطـر علـى أحالم الـرجـال(                     

Mab        
Machover Draw-A-              ZرTملاكوX اختبار رسم الشخص
person Test                 

يستخـدم هذا االختبـار يف األطفال من سن 3 سـنوات ويف الكبار،
وبعـد أن يقــوم املفحـوص بــرسم شـخص،  يـتم حتـليل الــرسم

الستنتاج مشاعره نحو نفسه ونحو اآلخرين. 
Macro-                         بادئة معناها: كَبِير،  مُتَسِع،  مُمْتَد

وتعـني أيضـا شيء كبيـر أو ضخم، والعكـس -Micro، وتدخل
هذه البادئة يف كثير من املصطلحات الطبية. 

macrobiotic                                مُعَمِر،  طَوِيل العُمْر
macrocephaly                                   ضَخَامِة الرأس
macrogrophia            )الكتابة )كتابة كبيرة باليد تَرقي
macropsia                                      ضَخَامَة املِرْئِيِات
macroscopic                                يُرَى بالعَيْن املُجرَدّة
macrosomia                                      ضَخَامة اجلِسْم

Mad                                       مَجْنُون، مَسْعُور ،  غَضَب
)نَوْبَة غَضَب( ضَخَامة اجلِسْم

يستخدم وصف اجلنون للمـرض العقلي يف التعبير الدارج، وليس
لكلمـة اجلنون أو وصـف املريض النفـسي بأنه مجنـون أية داللة يف
الطب النفسي، كما أنها متثل وصمة للمرضى، لكن هذا التعبير ال

يزال يستخدم يف القانون ويف الفقه كما أشرنا يف موضع سابق.
madly                                                     بِجُنُون
madman                                                 مَجْنُـون

 madness                ـــــــــــون جُــــنُـ
mad Hatter syndrome)تسمم بالزئبق( ZمادهاترX مُتَالَزِمَة
يف هذه احلالة املرضـية يظهر على املريض االكتئاب والقلق ومظاهر
Inorganic mercury ذهانية نتيجـة للتسمم بالزئبق غير العضوي

الذي يستخدم يف الصناعة. 
Madonna                                      سَيّدة،  مَرْيَم العذْرَاء

يف دراسة السلوك اجلنسي أثناء فترة احلمل، وجد أن بعض الرجال
يـنظـرون إلـى  املـرأة اثنـاء احلـمل نظـرة مقـدسـة بحيـث ال يجب
االقتراب منها أو ممـارسة اجلنس معها. وتعرف هذه الظاهرة بعقدة

ـ

العذراء. 
Madonna complex                               عُقْدَة العَذْرَاء

)لدى الرجال بعدم املساس باحلوامل(
Magic                                                            سِحْر

لـلسحـر والشـعوذة تـداخل مع الـطب النفـسي نـظراً لـلمعتـقدات
Arab culture الـسائـدة يف بعض الثقـافات ومنـها الثقـافة العـربية
حـيث ينـسب العـامـة األمـراض النفـسيـة إلـى  تـأثيـر قـوى خفيـة
كـالسحر، ويلجـأون للعالج لدى املشعـوذين الذين لـديهم القدرة

على التعامل مع السحر حسب معتقداتهم. 
magical thinking                                 تَفْكِير سِحْرِي

Magnetism                                              مَغْنَاطِيسيّة
االشتقـاق مـن املغنــاطيـس Magnet، والـوصـف مغنــاطيــسي
Magnetic، ومنهـا أسلـوب الـتصـويـر والـرسـم املغنــاطيـسي

للـتشخيـص وهو البـديل املتطـور للتصـوير اإلشعـاعي باسـتخدام
التكنولـوجيا املغناطيسية مت إدخـاله يف عام 1983، ومنه تكنولوجيا
تصوير الرنني املـغناطيسي MRI، واجملال املرئـي للرنني املغناطيسي

.MRS

magnetic resonance imaging   التَصْوِير بالرنني املغناطيسي
magnetoencephalography           رَسْم مغناطيسي للدِماغ

Magnicide                 اغْتِيَال الزُعَمَاء،  قَتْل كِبَار الشَخْصِيَات
واالشتقاق هنا من عظيم Magnificent، ومن التعبيرات األخرى
Magnus وعقــدة مجنـوس ،Magnum opus الـرائعــة األدبيـة

 .hitch

Magnitude                                   مِقْدَار،  حَجْم،  امْتِدَاد
يستخدم هذا التعبير لوصف مقدار أو مدى أو أهمية شيء معني.

magnitude of the problem                      حَجْم املُشْكِلة
Maintenance                               صِيَانة، بَقَاء،  مُحَافَظَة

يـستخدم وصف اإلبقـاء على العالج يف الطب الـنفسي يف احلاالت
التي يبـدأ عالجها وحتـتاج لالستـمرار لفتـرات طويلـة على جـرعة

خاصة من الدواء ملنع تكرار نوبات املرض. 
maintenance treatment          معاجلة صائنة، عِالَج البَقَاء

Major                 رئِيسى ) رَئِيس (، أساسى ) أساس (، أكْبَر
تضـاف هذه الكـلمة يف بعـض التعبيـرات واملصطلـحات النفـسية،
ومنهـا االكتئـاب الـرئيـسي، أو االضطـراب االكتئـابي الـرئيـسي
Major depressive disorder وهــو النــوع األكثــر انتـشــاراً بني

اضـطــرابــات املــزاج Mood disorders، واسـتخـــدام وصف
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املـطمئنـات الكبـرى لألدوية هـو بديل ملـصطلح مـضادات الـذهان
.Antipsychotics

major  depression                              اكتئَاب رَئِيسي
major depressive episode      )نَوْبَة اكتِئَاب رئيسية )كُبْرى
major tranquilizers                            مُطَمْئِنَات كُبْرَى

Make-A-Picture Story (MAPS)             قِصّة تَكْوِين صُورَة
)اختبار إسْقَاطي( 

احد االختبارات اإلسقاطية املستخدمة يف القياس النفسي. 
Make-up                                                         بِنَاء

تسـتخدم كلمة Makeup أيضا كوصف للتـركيب أو البنية اجلسدية
أو العقلـية أو اخللـقية، وتـعني أيضـا XاملكيـاجZ املستخـدم لتجميل

الوجه. 
mental make-up                                      بِنَاء عَقْلِي
personality make-up     )بِنَاء الشخْصيَة )تَكْوين الشخصية

Mal-                               بادئة معناها: سوء،  خَطَأ،  عَيْب
تدخل هـذه البـادئة يف عـدد من املـصطلحـات لوصف أشـياء غـير
سـوية، ومنهـا سوء التكيف وعـدم التوافق الـنفسي، ويف الطب يف
وصف العيوب والتشوهـات وقصور الوظائف، ويف الطب النفسي

الشرعي لوصف األخطاء الطبية املهنية. 
maladaptation                                       سُوء تَكَيّف
maladjustment                                       عَدَم تَوَافُق
malformation                            )تَشَوّه )عَيْب تَكْوِيني
malfunction                                       قُصُور وَظِيفي
malpractice                                           خَطَأ مِهْني

Malady / Maladie                                             مَرَض
وصف لألمراض أو العلل البدنية والنفسية.

maladie des tics (F.) (Gille de                  مَرَض العَرَّات
la Touette syndrome)          )متالزمةجيل ديالتوريت(

Malaise                                 وَعْكَة، مَرَض خَفِيف،  دَعَث
يـستخـدم هــذا التعـبيـر يف وصف أعـراض األمـراض الـعضـويـة

والنفسية.
Male                                                       ذَكَر، مُذَكّر

وصف للـذكر أو لـلمذكـر يف كل اخمللوقـات، ويدخل يف تعـبيرات
عن حاالت مـرضية خـاصة بالـرجال دون النـساء، والعكـس أنثى

.Female

male orgasm                          )نَشْوَة الرَجُل )يف اجلمَاع
male sexual dysfunction    خلل الوَظِيفة اجلِنسِيَة يف الرجل

Malignancy                                             مَرَض خَبِيث
تصف هذه الكلمة أيضا أية طبيعة شريرة أو مؤذية، وباإلضافة إلى
وصف األورام اخلبيثــة Malignant tumors، فإن الـوصف يعني

مجازاً احلقد والعداوة ومتني السوء لآلخرين. 
malignant                                                  خَبِيث

Malingering                                 تَمَارُض،  ادّعَاء املَرَض
ميثل الـتمـارض وادعـاء املـرض إحـدى املـشكالت الـتي تـواجه
األطبـاء، ويعني التمارض تَصَنع اإلصابـة باملرض وإظهار أعراضه
لتحقيق هدف ما مثل الهروب من العقـاب، أو الغياب عن العمل،
أو  احلـصول علـى مكاسـب. ومن خالل املالحظـة ميكن الـتعرف
على هـذه احلاالت حـني يبالغ املـريض يف متثيل األعـراض، وميتنع
عـن اإلجابـة عن األسئلـة  البـسيطـة، ويحاول جـذب االنتـباه مع

تناقض يف املظاهر التي تختلف مع األمراض احلقيقية. 
malingerer                            مُتَمَارِض، مُتَظَاهر باملَرَض

Malthus theory             يزيد عدد السكان( ZمالتوسX نظرية
توالية هندسية، ووسائل املعيشة توالية عددية أقل(

ومـنهــا اشـتقــاق مــالـتــوسـي  Malthusion، ومــالـتــوسـيــة
Malthusionism، لوصف العالقة مع نظرية مالتوس. 

Man                                                     رَجُل،  إنسان
وتعبــر الكلمـة عـن اإلنسـان عمـومـاً، وتعنـي رجل أو شخص،
وتـدخل يف تركيبات لغوية مـتعددة، ومن هذه التعبيرات مثالً رجل

.Autism كوصف حلاالت الذاتوية Rain Man املطر
mankind                                إنسانية،  النَوْع البشري
man-to-man rating                     تَدْريج فَرد على آخرين

Management                                          إدارة ، تَدْبِير
ويـستخدم هـذا التعبيـر يف الكتابـة الطبيـة لوصف أسلـوب التعامل
Diagnosis والعالج يف احلـاالت املـرضيـة، ويشـمل التـشخـيص

.Treatment واملعاجلة
managed care                                     الرِعَايَة املُدَارَة
managed competition                           التَنَافُس املُدَبّر

Mania                                                   هَوَس، تَهَوّس
Hippocrates إلـى أبقراط  Mania يـعود وصف حـاالت الهوس
حــوالـي 400 ق. م.، ومعه أيـضـــا أطلق وصـف مالنخـــوليــا
Melancholia، ويف عــام 1686 وصف بـــونيـه Bonet ارتبــاط

الهــــــوس بــــــاالكــتــئــــــاب يف حــــــالــــــة أطلـق علـــيهــــــا
Falret وبعـد ذلك وصف فـالـريه ،Maniaco-Melancholicus

ارتبـاط الهوس بـاالكتئـاب، ومن بعـد طبيـب نفسي فـرنسـي آخر

major  depression Mania
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Folie à double وصف هـذه احلـالـة بــاجلنـون مـزدوج الـشكل
forme، ويف عام 1899 وصف كريبلني مرض الهوس واالكتئاب

Manic-depressive illness كـمـــا هــــو معـــروف حـــالـيـــاً

تقريبـاً،وتتميـز حاالت الهـوس بزيـادة احلركـة والنشـاط، واملزاج
الـعالي على عـكس االكتئاب وتـطاير األفكـار واإلسراف والهياج

وسرعة االستثارة. 
acute mania                                             هَوَس حَاد
hypomania                                          هَوَس خَفِيف
maniacal / manic                                       تَهَوّسِي
manic - depressive disorder      اضطراب الهَوَس االكتئابي
manic episode                                         نَوْبَة هَوَس
maniaphobia        )رُهَاب الهَوَس)خوف من اإلصابة باجلنون

Manifestations                                     )مَظَاهِر )املَرَض
االشتقاق مـن مظهر Manifest وتستخدم عـادة لوصف مظاهر أو
أعـراض املرض، وتعـني أيضـا بيـان رسمي بـأهداف أو دوافع أو

وجهات نظر. 
manifest                                            ظَاهِر،  بَادِي
manifest anxiety                                     قَلَق ظَاهِر
manifest content                                 مُحْتَوى ظَاهِر

Manipulation                    تَالَعُب،  تَصَرّف ، تَنَاوُل باليدَين
يـستخدم هـذا الوصف لـبعض السلـوكيات أو صفـات الشخـصية

التي تتسم باخلداع والتالعب واملناورة.
manipulative                                            تالعبي

Mannarism                                  الزِمَة،  إيْمَاءَة، تَكَلّف
تعبر هذه الكلمة عن طريقة مميزة للشخص يف الكالم أو السلوك. 

Manual                                                         يَدَوي
اسـتخدم أيضـا هذا الـتعبير لـوصف كتيب صـغير أو دليل مـوجز،
)والـعكــس املقــابل لــوصف يــدوى هــو آلـي أو مـيكــانـيكـي

.)Mechanical

manual dominance        )سِيَادة يَدَوِية )غَلَبَة إحدى اليدين
manual method                                    طَرِيقة يَدَوِية

MANOVA (multivariate                مختصر: حتليل التَبَاين
analysis of variance)                           مُتَعَدَد املتغيرات

مجمـوعـة مـن اخلطــوات اإلحصـائيـة ملقـارنــة مجمـوعتـني من
املالحـظات وحتـديد إذا مـا كان الفـارق نتيجـة لتـأثيـر التجـربة أو

بالصدفة.
MAO (monoamine oxidase)  مختصر: أكسيداز أحادي األمني

من اإلنزميـات الهامة يف كيـمياء اجلهاز العصـبي، ويعمل على مادة
دوبـامـني Dopamine التـي تتحـول إلــى HVA، وينقـسم إلـى
نوعني:  A و B، وتـوجد مجموعة من األدويـة املضادة لالكتئاب
.MAOI's يقوم عملها علـى تثبيط عمل هذا اإلنـزمي. مختصرها

توجد إشارة لها فيما بعد.
MAOIs (monoamine      مثـبطـات أكـسيـداز أحــادي األمني
       oxidase inhibitors)              

Mapping                                        خَرِيطَة، عَمَل خَريطَة
من خـريطـة Map وتعني رسم أو وضع خـريطـة، ويستخـدم هذا
الـتعبيـر يف فحـص املخ عن طـريق عمل خـرائط لتـوزيع مـوجات

النشاط الكهربي يف مناطقه اخملتلفة.
brain mapping              )عَمَل خَرَائِط دمَاغِية( ُخَرِيطَة امل

Maprotiline (Ludiomil)                :)مابروتيلني )لوديوميل
دواء رباعي احللقات لعالج االكتئاب.

Marchiafava-Bignami disease   Zا وبيناميTمارشيافاX مَرَض
يعتـبر هذا من املضاعفات الطبية نـتيجة تأثر وظائف اجلهاز العصبي

يف مدمني الكحول.
Marginal                                                     هَامِشِي

وتعني أيضا حـدي أي قريب من احلد األدنـى للجدارة أو القبول،
أو وصف أي شيء يقع على احلافة مثل حافة الوعي.

marginal frequency                             تكْرَار هَامِشِي
marginal intelligence                    )ذَكَاء هَامِشِي )حَدّي
margin                                               ّحَد  ،ِهَام

Marijuana/marihuana              )ماريوانا )مشتق من القنب
تعتبر هذه املادة من أكثر اخملدرات انتشاراً يف الواليات املتحدة حيث
بلغ عـدد متعـاطيهـا 67.7 مليـون شخـص بنـسبـة 33% ممن يـزيـد
عمرهم على 12 سنة، منهم 5% )9.7 مليـون( يستعملونها بانتظام
)إحصـاء عـام 1991( ـ  تـوجــد معلـومـات أخــرى حتت القـنب

Cannabis يف موضع سابق. 

marijuana use disorder            اضطراب تعاطي املاريوانا
Marital                                   زَوَاجِي،  مَا يتصل بالزواج

يـهتم الطـب النفسـي بكثيـر من الـظواهـر املتـعلقة بـالزواج واحلـياة
الـزوجيـة، وتـصف كلمـة  Marital كل مــا يتعلق بـالـزواج مثل
األزمات الـزواجيـة كإحـدى حاالت طـوارئ  التـدخل النـفسي،
والتاريخ الزواجي هو املعلـومات اخلاصة بالزواج بالنسبة للحاالت
الـنفسـية، كـما أن احلـالة الـزواجيـة لهـا عالقـة باإلصـابة بـبعض
االضطـرابات النفسية، والعالج الزواجي هو أحد الوسائل النفسية

acute mania Marital
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للعالج وله عـدة أنــواع: منهـا الفـردي Individual مـع كل من
الـزوجني علـى حـدة، أو املـشتـرك Conjoint للـزوجني معـاً، أو
الـرباعي  Four-Way therapyحـيث يوجـد معالج للـزوج وآخر
للزوجة ثم يشترك األربعة )الزوج والزوجة واملعاجلان( يف جلسات
عالجيـة مـشتـركـة، أو العالج الـزواجي اجلمـاعي Group الـذي

يشترك فيه مجموعة من املتزوجني يف جلسات جماعية. 
marital crisis                                        أزمة زواجية
marital history                                     زواجي تاري
marital status                                       حالة زواجية
marital therapy                                    عالج زواجي

Market research                                     بُحُوث السُوق
تتعلق اجلوانب النفسية للتسويق بسيكولوجية اإلعالن، واستطالع

املعلومات حول املستهلك وما يرغب فيه من سلع وخدمات.
marketing personality                      شخصية تسويقية

Marriage                                                         زَوَاج
للـزواج جوانـب نفسيـة يهتم بهـا الطب النـفسي، ويعـني اإلرشاد
الزواجي للتعامل مع بعض املشكالت الزوجية بواسطة مرشدين أو
معـاجلني عـلى مـستـوى أقل عمقـاً ومهنيـة من العالج الـزواجي،
والزواج املـتعدد  Polygamy هو الزواج من أكـثر من امرأة واحدة
يف نفس الـوقت، واملشكـالت الزواجيـة هي مجـال اهتمـام الطب

النفسي لعالقتها املباشرة باحلالة النفسية.
marriage counseling                             إرْشَاد زواجي
marriage therapy                                 عالج زواجي
group marriage                                   زواج جَمَاعي
plural marriage (polygamy)                    زواج مُتَعدد

Masculine                                            ذُكُوري،  مُذَكَّر
وصف لكل مـا هـو خـاص أو مـتعلق بـالـذكــور، والعكـس هـو

املؤنث Feminine وهو املتعلق باإلناث.
masculinism                                              مذكرية
masculinity (v.feminity)              )ذُكُورة  )عكس أنوثـة
masculinization                                           تَذْكير

Mask                                                             قِنَاع
ومنهـا كل مـا هــو مُقَـنَّع أو مـتنكـر أو يـخفي حقـيقته أو نـوايـاه،
Depressive اكـتئابي واالكتـئاب املقنع يـوصف أيضا بـأنه مكاف
equivalent وهـو نوع من االكـتئاب تظهـر فيه أعراض جـسدية أو

سلـوكيـة يف نوبـات ال تظهـر فيهـا علـى السـطح مظـاهر صـريحه
لـالكتئـاب، ويـستخـدم تـعبيـر إخفـاء Masking لـوصف حجب

.Unmasking  بعض األشياء أو احلقائق وعكسها إظهار
masked depression                               اكتئاب مقنَّع
masking                                           حَجْب،  إخْفَـاء

Masochism                            )مازوخيـة )لذة عقاب النفس
تعتبـر املـازوخيـة من االنحرافـات اجلنسيـة التي يكون مـصدر اللذة
واإلشبـاع فيهـا التعـذيب واأللـم الذي يعـاني مـنه الشخـص نفسه
ويـنزله به الغيـر، وتنسب إلـى  الكاتب الـروائي النمـساوي مازوخ
Masochist يف القرن 19، والوصف هـو مازوخي L.S.Masoch

or Masochistic، وميكـن ارتبــاط هــذه احلــالــة بــالـســاديــة

Sadomasochism، أي إضافة لذة تعذيب الغير أيضا. 

masochistic                                              مازوخي
Mass                                           تَجَمُع، كُتْلـة،  جُمْهور

تعبر هذه الكـلمة عن كل ما هو جمـاهيري أو جماعي أو ضخم أو
علـى نطــاق كبيـر، والـوصف هـو شـديـد  Massive ويف وصف
األمــراض تعني الـوضـع اخلطيـر املسـتفحل من انـتشـار املـرض يف
أنسجة اجلسـم، ومن هذه الكلمة تعبيرات تـتعلق بأمور جماعية أو

جماهيرية. 
mass communication                         اتصال جماهيري
mass media                           )وسائل االتصال )اإلعالم
mass movement                                 حركة جماهيرية
mass psychology                          سيكولوجية اجلماهير

Masters, William and                              ولـيـم مــاسـتــرز
Johnson , Virginia                          رجينيا جونسونTو
قام كل من وليم ماسترز وTرجينيا جونسون بابتكار أسلوب العالج
اجلـنسي الثنائي Dual-Sex therapy للضعف اجلـنسي يعتمد على
فكرة عالج الزوجني معـاً لفترة قصيرة علـى أساس سلوكي يهدف
إلى  تدريب الزوجني تدريجيا على اكتساب أسلوب األداء اجلنسي
السوي معاً بإشراف املعاجلني، وقد صدرت تفاصيل هذا العالج يف
Human sexual Zنقـص الكفــاءة اجلنـسيـة اإلنـســانيـةX كتـاب

.inadequacy

Masters and Johnson therapy      عالج ماسترز وجونسون
) للمشكالت اجلنسية(

Mastery                                        كُّن،  حتكُّم،  تسيُّد
تعـني الكلمة أيضا سيـادة أو سيطرة، أو التفوق والـبراعة الفائقة يف
مـوضوع مـا، أما دافع الـتمكن أو الـسيطـرة فهو أحـد الدوافع يف

اإلنسان واحليوان أيضا. 
mastery motive                                    دافع التمكن

marital crisis Masters and Johnson
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Mastigophobia                                         رُهَـاب اجلَلْـد
اخلوف املرضي من الضرب بالسوط.

Masturbation                             اسْتِمْنَاء،  العادة  السرية
يعـتبـر االستـمنــاء أو مـا يـطلق عـليه Xالعـادة الـسـريـةZ مـن أكثـر
ZكينـزيX املمـارسـات اجلنـسيـة شيـوعـاً حـيث تفيـد إحصـائيـات
Kinsey  أن كل الرجال تقريباً، ونسبـة 75% من النساء قد مارسوا

هذه العادة يف حياتهم، وتـبدأ مقدمات هذه املـمارسة مبكراً يف سن
15-19 شهراً حني يبدأ الطفل يف الـتعرف على شعور اللذة من ملس

أعضـائه اجلنـسيـة، لكنهـا تـزيـد مع البلـوغ وتـدفق الهـرمـونـات
اجلنسيـة، وتكون الوسيلة الـرئيسية للتنفـيس اجلنسي يف املراهقني،
ويرتبـط االستمناء بعوامـل نفسية تدفع لإلفـراط فيه وتأنيب النفس
بعـده، ويحيط به أيـضا بعض األسـاطير والـتوهمـات حول تـأثيره

على اجلسم والعقل.
normal masturbation                      االستمناء الطبيعي
psychic masturbation                       االستمناء النفسي
symbolic masturbation                     االستمناء الرمزي
masturbatory/ masturbational                    اسْتِمْنَائي

Mate                               ًالرفيق،  األليف،  مخالط جنسيا
وهـذه الكلمـة وصف أيضـا ألحد الـزوجني خصـوصاً الـزوجة،
وعمليـة التـزاوج Mating تصف العـالقة الـتزاوجـية يف اإلنـسان

وغيره من اخمللوقات.
assortative mating                               تزاوج جتانسي

Material                                                مادي،  مادة
وتطلق الكلـمة أيضـا، باإلضـافة لألشيـاء املاديـة، كوصف ملـا هو
جسدي أو أسـاسي أو دنيوي. والنظـرية املادية تقـول بأن املادة هي

احلقيقة الوحيدة وال مكان ألي شيء روحي أو معنوي. 
materialism                                                ماديـة
materialization                                  تَجسُّم،  تَجَسُّد

Maternal                                                      أمومي
ومشتق منها تـعبير أمومة Maternity ويعـبر عن العطف واحلنان،
كما يعبر وصف أمومي عن كل ما له عالقة باألم، ومنها تعبير قتل

األم Matricide بواسطة أحد أبنائها. 
maternal drive                            دافع )باعث( أمومي

Mathematics                                    رياضيات،  حساب
وينـسب لذلك ما هو رياضي أو حسابي، أو وصف لألمور الدقيقة
الثابـتة، أما اضطـراب احلساب فهي حـالة عدم القـدرة على إجراء
العمليات احلسابية يف نطـاق املهارات املتوقعة من شخص ما حسب

الـذكاء واملـستوى الـتعليمي املـتوقع، وتصـيب هذه احلـالة  6% من
تالميذ املدارس تقريباً. 

mathematics disorder       )اضطراب الرياضيات )احلساب
mathematical model                             منوذج رياضي

Matrix                                               مصفوفة،  مـادة
للكلمة معـان مختلفة مثل مـادة أو مصفوفة مـن جداول وخانات،
ونفس التعبير يعني قاعـدة يف اإلصبع تخرج منها األظافر، واجلمع
 Matrices، ومن اختبارات القـدرات النفسيـة اختبار املـصفوفات

التصاعدية.
progressive matrices                     مصفوفات تصاعدية

Maturity                                                        نُضْج
وتعني أيضا رشد أو إدراك أو استحقاق لألداء، وتستخدم لوصف

النضج مبفهومه املادي واملعنوي.
mature                                                      نَاضِج
maturation                                                نُضُوج

Maudsley , Henry         )هنري مودزلي )طبيب نفسي إجنليزي
من مـشـاهيــر الطـب النفـسي، ومـن أعمـاله االهـتمـام بـوصف
االضطـرابـات الـعقليـة يف األطفـال يف عــام 1867، ومن عبـاراته
املـأثورة: Xإن األسى الذي ال يجـد متنفساً عن طـريق الدموع يتجه
The sorrow which has no vent in Zإلـى  اجلـســد فيحــطمه

.tears may make other organs weap

Maudsley  Hospital             )مستشفى مودزلي )يف لندن
Maximum                                            أقصى،  أعلى

وتصف الكلـمة احلـد األقصـى أو النـهايـة العليـا، والعكـس احلد
Maximize وزيـادة شيء إلى  احلـد األعلى ،Minimum األدنى
والعكـس النـزول إلـى  احلـد األدنـى Minimize، وتـدخل هـذه

الكلمات يف مصطلحات طبية مختلفة.
maximal                                        )حد أعلى )أكبر
maximation                                               تهويل

Maze                                                            متاهة
املتـاهة هي شـبكة من املمـرات املعقدة احمليـرة، ويف اختبار املـتاهات
يتم قياس القدرة العقلية )يف األطفال( عن طريق قدرتهم على تتبع

متاهات تتزايد تدريجياً يف الصعوبة والتعقيد.
multiple T maze test              اختبار متاهة التاء املتعددة

M-C (multiple- choice)                مختصر  االختيار املتعدد
أسلـوب تـوجـيه األسئلـة  الـتي يتـم اختيـار إجـابتهـا مـن بني بنـود

متعددة.

Masters and Johnson therapy Maximum
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M.C.Q.                  )أسئلة  االختيار املتعدد )يف االمتحانات
McCarthy Scales of            مقاييس مكارثي لقدرات األطفال
Children's Abilities             

من اختبارات قياس القدرات العقلية )ومنه الذكاء واللغة واإلدراك
والذاكرة( يف األطفال من عمر 3-8  سنوات.

MCMI (Millon Clinical     مختصر: )قائمة ميلون اإلكلينيكية
Maltiaxial Inventory)                        )مـتعددة احملاور

من االختبـارات املستخـدمة لقيـاس الشخـصية نـسبة إلـى  تيودور
ميلـون ومت مراجعته عام 1987، ويتكون مـن 175 بنداً يتم اإلجابة

عنها باملوافقة أو النفي.
McNaughten case                )قـضيــة مكنـاتن )طـبيبـة شـرعيـة

(M'Naghten case)               

يف تـطور أحكام املسـؤولية اجلنائـية ظهرت قاعـدة XمكناتنZ يف عام
1843 بعد قـضية محاكمة اإلجنليزي مـكناتن الذي أطلق النار على

رئـيس الوزراء فـأصاب سكـرتيره، واشـتركت محكـمة من 15 من
القضـاة يف احملاكمـة، واستمعـت إلى  رأي 9 من األطـباء النـفسيني
وصدر قـرار ببراءة املتهم من املـسؤولية بـسبب املرض العقلي، ومت
وضع القـاعـدة التـاليـة: X إذا حـدث بـسبب املـرض العقلي أن ال
يعرف أو ميـيز طبيـعة عمله أو يفـرق بني الصحـيح واخلطأ فـإنه غير
مسـؤول عن هـذا العملZ، وطبقـاً لهذه القـاعدة فـإن الدفـاع عن
املتهم إذ أثبت أن الشخـص ال يستطيع التمييـز بني الصحيح واخلطأ

فإن ذلك يكفي إلعفاء املتهم من املسؤولية.
McNaughten rule                                قاعدة مكناتن

(M'Naghten rule)     )املسئولية اجلنائية للمريض العقلي(
MD                                           مختصر:  دكتوراه الطب

وهي مـختـصـــر  من الــطب Medicine، ودرجــة الـــدكتــوراه
.Doctoral degree

M.d. (mean deviation)               مختصر: االنحراف املتوسط
وهــذا مـختـصـــر متــوسـط Mean، وانحـــراف Deviation من

الوسط، وهو من املصطلحات اإلحصائية.
Mean                                        )الوسط،  يعني )يقصد

الوسط يف اإلحصـاء هو مقياس إحـصائي نا مـن جمع عدة أرقام
وقـسـمتهـا علـى عـددهــا فيكـون الــوسط هـو املعـدل املـسجل،
وتـستخدم كلمة Mean يف عدة مصطلحـات إحصائية، اما اشتقاق
معنى  Meaning فـإنه يدل على قصد أو غـرض أو مدلول، ومنها

.Meanignless والعكس بال معنى ،Meaningful  ذو مغزى
arithmatic mean                               الوسط احلسابي

mean variation                                    تباين الوسط
meaning theory                                    نظرية املعنى
meaningful                                             ذو مغزى

Measurement                                                 قياس
القيــاس النفـسـي Psychometry يتـضمـن استخـدام مقــاييـس

Measurements وأدوات مت تصميمها لهذا الغرض.

measurement methods               )طرق القياس )النفسي
quantitative, qualitative                   قياس كمي وكيفي
measurement               

Mechanical                                        ميكانيكي،  آلي
وصـف لكل ما له عالقة باآلالت، أو احلـريف، أو املتعلق باألعمال

اليدوية أيضا، أو الشيء الذي يتم عمله تلقائياً بغير تفكير.
mechanical ability                            قدرة ميكانيكية
mechanical intelligence                      ذكاء ميكانيكي
mechanophobia          )رُهَاب اآلالت )اخلوف من املاكينات

Mechanism                                               آلية، حيلة
وتعني أيضـا تقنيـة، وتستخـدم لوصف آليـة أو طبيعـة عمل بعض
أجهزة اجلـسم أو ردود الفعـل النفسـية، وهـناك مـذهب يقـول بأن
العمليـات احليويـة قابلـة للتفسيـر بقواعـد الفيزيـاء والكيميـاء، أما

.Defense mechanism احليل الدفاعية فقد ورد شرح لها حتت
defense mechanism                                حيلة دفاعية

Medea complex            )عقدة ميديا )تسلط فكرة قتل األبناء
Median                                                       متوسط

وصف ألي شيء يف مـوقع أوسط أو قـرب خط الــوسط، وهنـاك
.Mediacy والتوسط ،Medial  أيضا وصف مشابه هو وسطي

mediacy                                                    تَوَسُّط
median                                     )وسيط )قيمة وسطى
mediate                                                     واسط
mediation                                                 وساطة
mediator                                                   وسيط
medium / media                                وسط / أوساط

Medical / medicine                                    طبي / طب
ومنهـا اشتقـاق لـوصف كل مـا يتعلق بـالـطب واألطبـاء، وهنـاك

البادئة طبي -Medico  التي تدخل يف تعبيرات طبية مختلفة.
medical assessment                                 تقييم طبي
medical history                                      طبي تاري
medical illness                             )مرض طبي )صحي

maximal Medea complex
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medico - legal                      )طب شرعي )قانوني وطبي
Meditation                                                      تَأمُّل

االشتقـاق هنا مـن استغراق الـشخص يف التفكـير والتـأمل، ويقوم
Transcendental نـوع من الـعالج النفـسي علـى التـأمل الفـائق
meditation  بالتعالي على الواقع والهموم لفترة زمنية يتم خاللها

تـداول بعـض التـراتيل الـتي تعـرف بـاملـانتـرا  Mantra كـوسيلـة
للتخلص من الهموم والقلق. 

Meduna method (cardiazole shock)             طريقة ميدونا
)العالج بصدمة الكارديازول(

أسلـوب قــدمي يقــوم علــى عالج بـالـصـدمــة عن طــريق عقـار
الكـارديــازول ـ لم يعــد له استخــدام يف الطـب النفـسي احلـديث

خلطورته.
Mega- / megalo-                       بادئة معناها: كبير،  ضخم

تسـتخدم الـبادئـة يف كثـير مـن املصطـلحات الـطبيـة للداللـة على
التضخم أو كبر احلجم أو االتساع والزيادة.

megacolon (psychogenic)          )تضخم القولون )النفسي
megalophobia                                   رُهَاب الضخامة

)خوف من األشياء الضخمة(
megavitamin therapy                  العالج بجرعات كبيرة

من الTيتامينات
Meiosis                                   اختزالي،  انقسام تنصيفي

أحـد أنواع انقـسام اخللـية مع اخـتزال عـدد الكرومـوسومـات إلى
النصف.

meiotic division                     )انقسام منصف )تنصيفي
Melancholia                     السوَدْاء ، امليالنخوليا،  االكتئاب

ظل استخـدام هذا التعبـير سائـداً يف الكتابـة والتراث القـدمي للطب
النفـسي ليحل محلـه حاليـاً  كلمـة االكتئـاب Depression، وإلى
هذا األصلXميالنخـولياZ يعـود التعبيـر الشعبي الـدارج عن املرض

.ZمانخولياX العقلي بوصفه
acute melancholia                              السوداء احلادة
chronic melancholia                           السوداء املزمنة
melancholic                                             سوداوي
melancholy                              سوداء، كآبة،  انقباض

Melatonin                                                  ميالتونني
Pineal body هـذه املادة يتم إفرازهـا طبيعياً من اجلـسم الصنوبرى
يف الدماغ، كما أنهـا مت إنتاجها كدواء، وهي تساعد يف تنظيم دورة

النوم واليقظة.

Melissophobia             )رُهَاب النحل )خوف مرضي من النحل
Mellaril (thioridazine)                  :)ميلليريل )ثيوريدازين

من مضادات الذهان.
Membership                                                 عضوية

مثل الـعضويـة يف هيئـة علميـة أو كلية أو جـمعية، واالشـتقاق من
عضو Member ومن أمثلتها عضويـة كلية األطباء النفسيني امللكية

.MRC Psych  ومختصرها
Memory                                                         ذاكرة

الذاكرة هي الـوظيفة العقلـية التي يتم مبـوجبها اكتسـاب املعلومات
واختزانها ثم استـدعاء ما يلزم مـنها عند الطلب، وتـنقسم الذاكرة
إلــى  بعيـدة  Remote، وحــديثـة Recent، وحــاليـة أو فـوريـة
Immediate، واالضطـرابــات التـي تصـيب الـذاكــرة متعـددة،

وأهمهـا الفقد اجلـزئي أو الكلي للـذاكرة Amnesia، واملعـاناة من
النسيان. 

memory afterimage             صورة بَعْدية )الحقة( للذاكرة
memory curve                                   منحنى الذاكرة
memory loss                                       فِقْدان الذاكرة
memory quotient                       مُعَامل )نسبة( الذاكرة
memory span                               َبْون )مَدَى( الذاكرة
memorandum                                             مَذَكرة
memorization                                              حِفْظ
memorizing                                                 تَذَكر
immediate memory                             الذاكرة الفورية
recent memory                      )الذاكرة  احلاليـة )احلديثة
remote memory                     )الذاكرة  البعيدة  )القدمية

Men / Man                                          الرجال / الرجل
بعض احلاالت والظواهر خـاصة بالرجال وال حتدث بنفس الصورة
يف الـنساء، ويف الطب النفسي توجـد فروق بني مأمول احلياة يف كال
اجلنسني، وكذلـك يف الوظائف اجلنـسية يف مراحل العـمر اخملتلفة،
ويختلف Xسن اليأسZ يف الرجل عنه يف املرأة بأنه غير محدد املعالم
حيث يـستمر إفـراز الهرمونـات الذكريـة مع تقدم العـمر مع تراجع

تدريجي يف القدرات احليوية مع تقدم العمر. 
men climacterium           سن اليأس للرجال، املرحلة احلرجة

Menarche                      بداية احليض،  بداية الدورة الشهرية
تبدأ فترة البلوغ بظهور احليض )الطمث( للمرة األولى يف البنات يف
سن 13 سنـة يف املتوسـط، وهناك بعـض العوامل الثقـافية الـصحية

والنفسية تؤثر يف بداية البلوغ.

Median memorization
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menarchal                              أول حيضي،  بدء طمثي
Mendel , Abbot Johan Gregor              مندل )عالم طبيعة

وراهب منسوي 1884-1822(
قــوانني منـدل خـاصـة بتــوارث الصفــات يف اإلنسـان وغيـره من
اخمللوقات من حيوان ونبات، وتفسر املندلية الوراثة  Heredityعن
،Recessive واملتنحـية ،Dominant  طـريق الصـفات الـسائـدة
واالنـتخــاب الـطـبيـعي  Natural selection، والـبقــاء لألصلح

.Survival for the fittest

mandelism                                 مَنْدِلية،  نظرية مِنْدل
mandelian law                                       قانون مندل
mandelian ratio                                      نسبة مندل

Mandicancy                                         تَسَوّل،  شحاذة
وهي وصف لـظاهـرة احلصـول علـى املال بـاستـجداء اآلخـرين،

.Mandicant  والصفة هي متسول أو شحاذ
pathological mandicancy                       تسول مرضي

)بدون حاجة فعلية(
Meninges                                                      سحايا

وهي الغشاء احملـيط باملخ والنخاع الشـوكي ويتكون من 3 طبقات،
ومنه اشتقاق الوصف سحائي Meningeal، واملفرد من السحايا:

.Meninx سحية
meningitis                                      التهاب السحايا
meningitophobia                       رُهَاب التهاب السحايا

)خوف من مرض التهاب السحايا(
Menopause                        ،انقطاع احليض،  توقف الطمث

)تسمية دارجة: سن اليأس(،  إياس
تتكـون هذه الكلمة من مقطعني همـا البادئة -Meno وتعني احليض
أو الطمـث، ومقطع Pause يعني تـوقف أو انقطاع، وحتـدث هذه
احلـالة يف املـرأة بصـورة طبيعيـة يف مرحلـة منـتصف العمـر )أواخر
األربعينـات أو أوائل اخلمـسينـات(، ويصـاحبهـا تغيـرات جسـدية

ونفسية.
menopausal                             انقطاع حيضي،  إياسي

Mens rea (criminal mind)           )نية إجرامية )قصد جنائي
ورد يف مراجع الطب النفسي الـشرعي ان اجلرمية تـتضمن عنصرين

هما: 
voluntary conduct (actus reus)     الفعل أو الفعل اإلرادي
evil intent (mens rea)                  النية أو القصد السيء
البـد من اجتمـاع العنصريـن معاً حيث ال يـشكل الفعل يف حد ذاته

جرمية إال إذا توفـر القصد، ومن املنطـقي أن القصد وحده ال يكفي
حلدوث جرميـة، وأهمية ذلك هـو قيام املرضـى النفسيـني بارتكاب
بعض اجلرائم دون وعي أو إدراك لطبيعـة ما يقومون به فيمنع ذلك

تعرضهم للمسؤولية والعقاب.
Menstruation                   )حَيضْ،  طَمْث، قَرْء )اجلمع  قروء

والـوصف حيضي Menstrual، وهـو الطمث يف الـدورة الشهـرية
للمـرأة، والوصف الـذي ورد يف القرآن الكـرمي XقروءZ وهي جمع
قرء  يحدث بصفـة شهرية، ورغم أنها عملية فيزيولوجية،  إال أنها
قد تـرتبط ببعـض االضطرابـات النفسـية كمـا يف حالـة االضطراب

.Premenstrual syndrome ( PMS) السابق للطمث
menstrual associated syndrome   مُتَالزِمة مرتبطة بالطمث
menstrual history                             الطمثي  التاري
menses                                           الطَمْث،  احلَيْض

Mental                                                          عَقْلي
تصف كلـمة عقلي  Mental  األمور الذهنية والروحية أو النفسية،
ومنها العقل Mentality وتعني أيضـا الذهن أو الذكاء، وتستخدم
Mental health )يف تعبيـرات متعددة منها الصحة النفسية )العقلية
وهي مجـال يهتم بـالظـواهر الـنفسـية الـصحيـة واملرضـية، كـما
يـستخدم الـوصف للمرضـى واملستـشفيات واألمـراض التي تتعلق
بالعقل، ويف املقابل يستخدم وصف  Physical ملا يتعلق باجلسد. 
mental age                                         العمر العقلي
mental activity                                     نشاط عقلي
mental disorder                                 اضطراب عقلي
mental health                        )الصحة العقلية )النفسية
mental hospital                                 مستشفى عقلي
mental illness                                        مرض عقلي

Mentality                                             عَقْلية،  ذِهْنية
وصف كلـي للحالـة العقلـية أو الـذهنيـة يشـمل الذكـاء والتفكـير ـ
تـوجد مجـموعـة من االشـتقاقـات والتعبـيرات تـضاف إلـى  البـند

.Mental السابق عقلي
mentalization                                              تعقّـل
mentalism                                       املذهب العقالني
mentism                                   تخبل،  تشوش عقلي

mentally ill                                          مريض عقلي
mentally handicapped                            مُعَوَق ذهنيا
menticide             )قتل العقل،  اغتيال الذهن )غسيل امل
mental retardation (MR)                        تَخَلّف عَقْلي

memorizing Mental
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يصف مـسمي الـتخلف الـعقلي نـقص معـدل الـوظـائف الـعقليـة
واملهارات قبل أن يصل الشخص إلى  عمر 18 عاماً، ويتم تصنيف
احلـاالت تبعاً حلـاصل الذكـاء IQ  إلى عميـق Profound، وشديد
Severe، ومتـوسـط Moderate، وخفيف Mild، وتقـدر نـسبـة

احلاالت يف اجملتمع بحـوالي 1%، وتشمل أسباب التخلف العقلي:
الوراثة، وأسباب أثناء احلمل أو الوالدة  أو بعدها، وعوامل ثقافية
Zالنقص العقليX اجتـماعية، ومن املسـميات األخرى لنفس احلـالة
،Feeble mindedness وضـعـف الـعـقـل Mental deficiency

والعجـز العـقلي Mental handicap كمـا يـستخـدم يف بـريطـانيـا
وأمريكـا، ومصطلح قلة الـعقل Oligophrenia يف روسيا والدول
االسكنـدناTية وأوروبـا، أما مصـطلح الالعقل Amentia فلم يعد
يـستخدم حـالياً، وقـد أوصت منـظمة الـصحـة العـاملية بـاستخدام
مـصطلـح دون السـواء العـقلي Mental subnormality للـداللـة
على التخلف يف الوظائف العقلية ونقص الذكاء عن 70 عند تقدير

.IQ  حاصل الذكاء
borderline  MR                              تخلف عقلي حدي
mild MR                           )تخلف عقلي خفيف )بسيط
moderate MR                             تخلف عقلي متوسط

profound MR                                تخلف عقلي عميق
severe MR                            )تخلف عقلي شديد )حاد
mental deficiency                         نقص )قصور( عقلي
mentally defective                                 ناقص العقل
mental subnormality                      دون السواء العقلي
mentally subnormal                          ًدون سوي عقليا

Meperidine             )مبردين )أحد مشتقات األفيون التخليقية
Mephobarbital        )ميفوباربيتال )من مشتقات الباربتيورات
Meprobamate                   )ميبروبامات )من األدوية املهدئة
Mercury                                                         زئبق

يسبب التسمم بالزئبق بعض األعراض العصبية والنفسية.
Mercury poisoning                                   تسمم الزئبق

Merycism                                                      اجترار
يعنـي االجتـرار حرفياً ما يحدث يف احليوانات من ارجتاع الطعام من
املعدة إلى  الفم إلعـادة مضغه، والتشبيه يف ظـاهرة اجترار األفكار
Rumination املـشـتق مـن األصل الالتـينـي Ruminare ويعـني

يتفكـر أو يتأمل  To chew the cud، واملقـابل اإلغريقي هـو هذا
.Merycism املصطلح

Mescaline                                 )ميـسكالني )مادة مخدرة

mescaline use disorder           اضطراب تعاطي امليسكالني
Mesencephalon                   األوسط الدماغ  املتوسط ،  امل

تتكون من البادئة  -Mes وتعني أوسط كوصف للجزء املتوسط من
املخ.

Mesmer , F. Anton                                مسمير،  أنطون
)طبيب منسوي 1733-1815 وصف التنومي املغناطيسي(

يف تاريخ اكـتشاف الـتنومي املغنـاطيسي قـام XمسميـرZ بوضع نـظرية
تقول بأن هذه الظـاهرة التي كانت معـروفة XباملسميـريةZ هي نتيجة
للمغـناطيـسية أو تـدفق سائل غيـر مرئي بـني الشخص الـذي يقوم

بالتنومي واآلخر الذي يتم تنوميه.
mesmerism                       )املسميرية )اسم سابق للتنومي

Meso-                             بادئة معناها: مُتَوّسط، يف الوسط
تـستخـدم هذه الـبادئـة يف كثيـر من املـصطلحـات الطبـية لـوصف

التركيبات التي تتخذ موضعاً متوسطاً بني شيئني.
mesoderm                            )األدمي املتوسط )يف اجللد
mesomorphic                                       معتدل البنية

Mesoridazine                   )ميزوريدازين )دواء مضاد للذهان
Metabolism                                        استقالب،  أيْض

يعني االسـتقالب أو األيض مجموعة العمليـات احليوية والتغيرات
الكيميائـية داخل اجلسم واخلاليـا احلية املتصلـة ببناء املـواد وحتولها
والنـشـاطــات احليـويـة املـتعلقـة بــذلك، والــوصف استـقالبي

.Metabolite ومن االشتقاقات املستقلب ،Metabolic

metabalic disorders              )اضطراب استقالبي )أيْضِي
metabolic encephalopathy)مرض دماغي استقالبي )أيْضِي

Metals                                                          مَعَادِن
تعني هذه الـكلمة أيضـا فلزات، وتسـتخدم جوازاً  لـوصف معدن

الشخص أو جوهره أو مزاجه أو طبعه. 
metal intoxication                               تسمم باملعادن
metallic                                                    معدني
metallophobia                                     رُهَاب املعادن

خوف من األشياء املعدنية.
Metanephrine                                            ميتانفرين

مادة طبيعية لها عالقة باضطرابات املزاج Mood disorders توجد
كمستقلبة بنسبة زائدة ميكن قياسها يف مرضى االكتئاب.

Meta-               بادئة معناها: ما وراء،  ما بعد،  أعلى،  تغير
من املصطلحات التي تسبقها هذه البادئة ما وراء الطبية )امليتافيزيقا(

mental age Mesoridazine
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وهي فلسفـة تشمل الوجـود وأصل الكون، وتعني أيضـا مجموعة
املبادئ التي يقوم عليها موضوع معني، أما مصطلح ما وراء النفس
فإنـه يعني أيـضا Xعـلم النفـس التـأمليZ الـذي يربـط بني احلقـائق

النفسية والتأمل العقلي. 
metaphysics                        ماوَرَاء الطبيعة، ميتافيزيقا
metapsychics                                      ماوَرَاء النفس
metapsychology                             علم ما بعد النفس

Meteorophobia        )رُهَاب الطقس )اخلوف من الظواهر اجلوية
Methadone                           ميثادون )عقار يشبه املورفني

يستخدم يف عالج اإلدمان(
يــستخـدم هـذا املـستـحضــر يف الطـب النفـسي إلزالــة التـسـمم
Dexotification وعالج مـدمني مـشتقـات األفيـون، ومت إدخال

هذه الوسيلة العالجية يف عام 1965، وهو يعمل كمؤازر )ناهض(
ملـستقـبالت األفيـون Opiate receptor agonist فيـمنع أعـراض

االنسحاب الناجمة عن التوقف عن تعاطي الهيروين. 
Methadose                        )ميثادوز )اسم جتاري للميثادون
Methamphetamine                                  ميثامفيتامني

)من مشتقات األمفيتامينات املنشطة(
يعتبـر امليثـامفيتـامني من العقـاقيـر التي متثـل مشتقـات األمفيتـامني
الـكالسـيكـيــة )بــاإلضــافــة إلــى  الــدكــسـتـــروامفـيـتــامـني
)Methyphenidate واملثـيل فـنيـدات ،Dextroamphetamine

.Dopaminergic system ويعمل عن طريق منظومة الدوبامني
Methanol                                   )ميثانول )كحول مثيلي

سائل كحولـي يستخدم يف أغـراض صناعيـة ويسبب التـسمم عند
تعاطيه.

Methaqualone                          )ميثاكوالون )مادة مخدرة
CNS من املــواد اخملــدرة املـثبـطـــة للجهــاز العـصـبي املــركــزى

depressant، وهو أحد العقاقير احملظورة.

methaqualone use disorder  اضطرابات تعاطي امليثاكوالون
Methohexital         )ميثوهكسيتال )من مشتقات الباربتيورات
3 Methoxy -                                                      ،3  ميثوكسي

4- hydroxyphenylglycol          4  هيدوكسي فنيل جليكول
(MHPG)                   )مادة من مستقلبات النورأدرينالني(

تـــرتبـط هــذه املــادة مبــستــوى ونـشــاط مـــادة النــورإبـنفـــرين
Norepinephrine ويتم قياسها يف البول والسائل النخاعي للداللة

على االكتئاب. 
Methylene dioxy amphetamine     ميثلني ديوكسي أمفيتامني

)من مشتقات األمفيتامني املنشطة(
Methylphenidate (Ritalin)            :)مثيل فيندات )ريتالني

)من األدوية املنشطة(
يستخدم هـذا الدواء بصـورة رئيسيـة لعالج حاالت تشـتت االنتباه
Attention deficit / املـصحــوب بــاضـطــراب فــرط احلــركــة
hyperactivity disorder رغم أنه مـنبه للجهـاز العصـبي ينـتمي

إلى مجموعة األمفيتامينات املنشطة. 
Metoprolol                                              ميتو برولول

)دواء مضاد للمستقبالت البيتا أدرينالية(
تـستخـدم هذه اجملـموعـة من األدويـة املضـادة للمـستقـبالت البيـتا
أدرينـاليـة b-adrenergic receptor antagonists لعالج ارتفـاع
ضـغط الـدم وتـنظـيم ضـربــات القلـب، ولعالج أعــراض القلق

واخملاوف املرضية. 
Meyer, Adolf                     أدولف ماير)طبيب عقلي أمريكي

من أصل أملاني 1950-1866(
Psychobiology من أهـم أعماله إدخال مفهـوم السيكوبيـولوجيا
الذي يجـمع بني اجلوانب النفسية واالجتمـاعية واحليوية للمرض،

.Common sense psychiatry وكذلك الطب النفسي الفطري
Micro-                         بادئة معناها: صَغِير،  مُصَغّر،  دَقِيق

Microscopic ومنهـا أي شـيء صغيـر وغيـر مــرئي أو مجهـري
وصغر الـدماغ من حاالت اإلعـاقة نتيجـة لتشوه وراثـي، أما صغر

املرئيات فيعني استقبال األشياء أصغر مما هي عليه. 
microcephaly                                       صِغَر الدماغ
micropsia                                          صِغَر املرئيات

Midazolam         )ميدازوالم )من مشتقات البنزوديازبني املهدئة
Mid-                   صيغة إضافية معناها: وسط،  منتصف، بني

تدخل بـادئة وسـط يف تركـيب كلمـات مختلفـة لوصـف موقع أو
وضع متـوسـط أو بينـي، ويعنـي منتـصف العمـر الفتــرة بني سن

40-60 سنة. 

midlife crisis                                أزمـة منتصف العمر
midpoint                                             نقطة وسطى
midrange value                                قيمة وسط املدى

Migraine                                      صُدَاع نِصفي،  شَقِيقة
يعتـبر الـصداع الـنصفي )الـشقيقـة( أحد أنـواع الصـداع الوعـائي
 Vascular، ويحــدث يف صــورة نــوبــات مـتكــررة، والـسـبب

اضطـراب يف الدورة الدمويـة للرأس من انقباض وانـبساط األوعية
الدمـوية، ويـصحب الصـداع ألم يف العني واضـطراب يف الـرؤية،

Metabolism Meyer, Adolf 
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ويف ثلثي احلاالت يوجد تاريـخ مرضي حلاالت مشابهة يف األسرة،
وتـوجد أنواع من األدويـة لعالج النوبـات احلادة وأخرى للـوقاية،

كما تستخدم أساليب العالج النفسي والسلوكي. 
Migration                                                      هِجْـرة

،Migratory ووصف املهـاجرة Migrant ومـنها اشـتقاق مهـاجر
ويهتـم الطب الـنفسـي بدراسـة تأثـير تغـير الـثقافـة Culture على

املهاجرين إلى مجتمعات أخرى. 
Milieu                                          البيئة احمليط، الوسط

يتـم العالج الـنفـسـي البـيئـي عن طــريق إيجــاد وسـط عـالجي
 Therapeutic milieu بتحويل كل ما يحيـط باملريض إلى  أنشطة

عالجية تساعد يف العالج والتأهيل. 
milieu therapy                                     العالج بالبيئة

Military                                                      عَسْكَري
وصف لكل مـا يخص اجلي أو القـوات املسلحة، ويـعني التاريخ
العـسكري للمـريض فترة اخلـدمة العـسكريـة وتأثيـر أحداثهـا على
احلالـة النفسـية، ويهـتم الطب الـنفسي العـسكري بـاالضطـرابات

النفسية للعسكريني، والتي ترتبط باحلرب والقتال. 
military history                    )العسكري )للحالة التاري
military psychiatry                   الطب النفسي العسكري

Mimicry                                     تَنَكّر،  تَقْلِيد،  مُحَاكَاة
االشتقاق من تقلـيد أو محاكاة Mimesis، ومنهـا مقلد أو محاكي
Mimic، ومـنها التنكر البيئي Mimetic coloring، وحتدث حالة

التقليد أو احملاكاة كسلوك بسيط طبيعي يف األطفال. 
mimetic                                          تَنَكّري،  مُحَاكي
mimetism                                            تَخَفي، تَمَاهي

Mind                                                              عَقْل
يتكـون الكائن اإلنسـاني من اجلسد والعقـل، والعقل هو شيء غير
مـادي يقـوم بـوظــائف التـفكيـر والـسلـوك واالنفعـاالت. وتـتم
العمليـات العقلية داخل مراكـز اجلهاز العصبي العـليا، والعقل لغة
من العقـال ويعني املنع، وله تعـريفات طبيـة، وفلسفيـة، وفقهية،
ومن اشـتقاقات لفظ العقل امليل إلى  شيء ما ـ Minded، ووصف

.Mindless وعكسه الغافل Mindful املتعقل
mind-body problem                   إشكالية العقل واجلسد
mind reading                                     قراءة  األفكار
collective mind                                   العقل اجلمعي
folk mind                                          العقل الشعبي

Mini-                                           بادئة معناها:  مُصَغّـر

تدخل هـذه البادئـة يف كثيـر من التـراكيب اللغـوية لتـفيد الـصغر،
والعكـس -Maxi، والفحص املـصغر لـلحالـة العقليـة يتكـون من
مجموعة مـن األسئلة  البسيطة يتم توجـيهها إلى  الشخص لتحديد
قـدراته العقليـة مـن خالل النقـاط التي يحـصل عليهـا من إجـابته

لبعض األسئلة  كالتالي: 
  2 ـ  كم عمرك                      1 ـ  ما اسمك

     4 ـ  يف أي شهر نحن 3 ـ  أي أيام األسبوع اليوم
  6 ـ  ما املكان الذي نحن فيه اآلن                             5 ـ  السنة

 .. 7 ـ  من الرئيس )أو امللك( احلالي
وهنـا نشيـر إلى 3  أشـياء يف الغـرفة ونـذكرهـا مثل كـرسي،

نافذة، سقف... 
 8  ـ  سؤال يف املعلومـات العامة )مثالً ما هو الـيوم الوطني للدولة
ويف أوروبا يسـألون عن تاريخ احلـرب العاملية األولـى والثانية

)
9 ـ   اختبار احلساب: طـرح 7 من 100 ـ  و 7 أخرى )أو نطلب إليه

أن يعد عكسياً من رقم 20 حتى رقم 1(
10 ـ  يطلب استعادة أسماء األشياء الثالثة التي مت حتديدها. 

ولكل إجـابة صحيحـة درجة واحـدة، واخلطأ صفـر، ومجموع 4
درجات فـأقل يعني وجـود تدهـور عقلي شـديد، ومن 4-8 حـالة

متوسطة، وأكثر من 8 طبيعي.
mini-mental                        فحص مُصَغر للحالة العقلية

(miniature) state examination         
minimal                                         تَصْغِير،  مُصَغـر
minimum                          األدنى،  األقل،  احلد األدنـى

Minessota Multiphasic               قـائمـة مينـسوتـا  للـشخصـية
Personality Inventory (MMPI)              متعددة األوجه
هذا االختبـار النفسي للشخصيـة بدأ استخدامه يف عام 1937،†ثم
مت تطويـره فيما بعـد و أطلق عليه  MMPI-2 ويتكـون من أكثر من
500 بـنداً يـجيب عنـها املفحـوص بعد أن يقـرأها بـنفسـه، وتكون

اإلجابة باملوافقة أو النفي أو، ومن أمثلة األسئلة : 
(X)                          ـ  أنا قلق بشأن األمور اجلنسية

()                      ـ  أحيانا  أقوم بإزعاج احليوانات
(?)                   ـ   أعتقد أنني أتعرض ملؤامرات اآلخرين

ويضم هـذا االختبار عدة مقاييس مـوزعة على بنوده مثل الكذب:
Lie scale(L)، الـــنـــــــــدرة Infrequency(F)، اإلخـفـــــــــاء

Supperessor (K) باإلضـافة إلـى 10 مقـاييـس إكليـنيكيـة هي:

املـراق )توهم املرض(، واالكتـئاب، والهستيـريا، والسيكـوباتية،

Micro- Mini-



- 114 -

والذكـورة  ـ  األنوثـة، والبارانـويا، والـوهن النفسـي، والفصام،
والهوس، واالنـطواء االجتمـاعي، باإلضـافة إلى مقـاييس أخرى

خاصة للقلق والكبت وقوة الشخصية والكحولية. 
Minor                                   صَغِير،  قَاصِر،  أقـل أهمية

لـوصف األشيـاء الصغيـرة وتعني الكـلمة أيـضا الـشخص القـاصر
الـذي لم يبـلغ سن الرشـد، ويطلق الـوصف على حـالة االكـتئاب
مثالً حني تكون األعراض بسيطة ومحدودة، واملطمئنات الصغرى

تضم بصفة رئيسية أدوية للقلق مثل البنزوديازبينات.
minor depressive disorder          اضطراب اكتئابي صغير
minor tranquilizers                          مطمئنات صغرى

Minority                                                        أقلية
وتعني أيضـا القصور وهوس مـا قبل الرشد، ويـهتم الطب النفسي
بـدراسة املـشكالت النفـسيـة واالجتمـاعيـة لألقلـيات، والـعكس

.Majority أغلبية
minority group                                     جماعة أقلية

Mirror-imaging                   )تصوير باملرآة )مقلوب الصورة
ورد يف كتابات هاينز كوهت Kohut (1981-1913) عن النرجسية
وسيكـولـوجيـة الـذات Self psychology ذكـر وصف املـرآة يف

مرحلة الشعور بتعاظم الذات. 
mirror reversal                                     مَقْلوب مرآة
mirror stage                                         مرحلة املرآة

Mis-                بادئة معناها: سَيء،  خاطىء،  عكس،  كراهية
تدخل هذه البادئـة يف تركيبات لغـوية لتعبيرات يـستخدم بعضها يف
الكتـابــات النفـسيــة، مثـال ذلك حــاالت التـشخـيص اخلــاط
Misdiagnosis الـذي يترتـب عليه مضـاعفات لهـا جوانب طـبية

وقانونية. 
misanthropy                                         بُغْض البشر
misbehavior                                         سلوك سيء

misbelief                                              اعتقاد خطأ
miscarriage                  إجهاض، إخفاق،  سوء إدارة
misdiagnosis                                   تشخيص خاطئ
misperception test                    اختبار سوء اإلدراك
misogamy                                         كراهية الزواج
misogyny                                          كراهية النساء

Mitral valve prolapse             تَدَلّي )هبوط( الصمام املترالي
هـذه احلـالـة املـرضيـة تـرتبـط ببعـض االضطـرابـات النفـسيـة مثل
اضطـراب الهـلع Panic disorder وضيق الـتنفـس، واخلفقـان،

واخلوف والقلق. 
Mixed                                                         مُخْتَلط

وتعني الكلمـة أيضا املزج بـني األشياء واألشخاص، أو الـتشوي
الـذهني، واملـزيج Mixture، والتـشويـ أو اخلالف واملشـاجرة
Mix-up، واحلـاالت اخملتلطـة التي يكـون فيها القلـق مع االكتئاب

مثالً، أو نوعني من اضطراب اللغة.
mixed anxiety-depressive                       اضطراب قلق

disorder                                      اكتئابي مختلط
mixed receptive-expressive           اضطراب لغة استقبالي

language                                   وتعبيري مختلط
MMSE (Mini Mental                    مختصر:  فحص مصغر

State Examination)                             للحالة العقلية
ورد وصف هذا الفحص يف موضع سابق.

M'Naghten, Daniel                                 دانييل مكناتن
)صاحب قضية جنائية شرعيةعام 1843(

ورد وصف ومعلومات حول هذا املوضوع حتت Mc Naghten يف
موضع سابق.

M'Naghten rule        )قانون مكناتن )مسؤولية املريض العقلي
Mneme                                       الذكريات ْذِكْرى،  نَق

وتعـني كل ما يـتعلق بالـذاكرة، والفنـون التي تـساعـد على تقـوية
الذاكرة أو االستذكار.

mnemic                                           تذكري،  حفظي
mnemism                                        ذاكريـة،  حفظية
mnemonic system              نظام تذكيري،  مخطط للتذكر

Mobility                                                        حِــرَاك
ومنها اشتقاق متحرك  Mobile أو متنقل أو قابل للحركة.

social mobility                                   حِرَاك اجتماعي
mobilization                                     تَحْريك،  تعبئة

Mode                                 مُنْـوال، كيفية،  طِرَاز،  صِيغـة
Mode of يسـتخدم هـذا اللفظ لـوصف أسلـوب أو طريقـة عمل
action بالـنسبـة لألدوية مـثالً، أما كلـمة كيـفية Modality فـإنها

تـصنف الـشكل أو الــوسيلـة كمـا يف تعـبيـر األشكــال العالجيـة
Therapeutic modalities، وكلـمة منـوذج Model تصف أيـضا

الصورة أو اخملطط أو اجملسم أو املثال الذي يحتذى، ومن التراكيب
اللغـويـة األخـرى طـريقــة العمل Modus operandi، وطـريقـة
العيModus vivendi ، والتـشكل أو النمذجة هي اتخاذ منوذج
أو التعلـم بالـتقليـد و احملاكـاة من خالل مالحـظة اآلخـرين حـتى

Mini (cont’d) Mixed
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مصادفة أو دون تقيد. 
modal                                   شَكْلي،  شْرطي،  صِيغي
modality                                  كَيْفية، شَكْلية، شَرْطية
model                                                        منوذج
modeling                                      التشكل،  النمذجة

Modification                                        تَعْديل،  تَحْوير
من الفعل يـعدّل أو يحـوّل Modify، وتعنـي الكلمـة أيضـا تقيـيد
املـعنى، ويف أسالـيب العالج النفسي، يـوجد مثالً  تعـديل السلوك

.Behavior modification

modifier                                            فدل، مُلَطمُع
Modulation                                         تطْبيـع،  تَعْديـل

يـصف ذلك أيضـا تغييـر يف نغمـة الصـوت باالنـتقال إلـى  أخرى،
.Modulatory والوصف انتقالي أو تعديلي

modulator                                         لمُطَبع،  معـد
Molar                                                 كُلّـي،  باجلملـة

واملعنـى احلريف هو الضـرس الطاحن Molar، كمـا يصف ما يتعلق
بـاجلـزيئـات أو التـركـيب اجلـزيـئي Molarity، ويـوجــد وصفني

للسلوك متقابلني هما الكلي والتجزيئي.
molar behavior                                      سلوك كُلّي

Molecular                                           جزيئي،  جتزيئي
molecular behavior                              سلوك جتزيئي

Molindone                        )موليندون )من مضادات الذهان
دواء مضاد ملـستقبالت الـدوبامني يـستخدم كـمضاد للـذهان حتت
االسم الـتجاري موبـان Moban وهو من مجـموعة دايهـيروإندول

.Dihydroindole

Molysmophobia        )رُهَاب التلوث )خوف مرضي من التلوث
Mon- (mono-)                          بادئة معناها: وَاحِد،  مفـرد

توجد هذه البـادئة يف مجموعة مصطلحات كلها تصف شيء واحد
أو مفـرد أو أحادي، ومنهـا كلمة الـوحدة  Monad، والتعـبيرات

التالية. 
monism                                         واحدية،  أحاديـة
monobulia                                      إرادة شيء واحد
monogamy         زواج أحادي ، اقتران بني زوج وزوجة واحدة
monograph                               دراسة ملوضوع واحد
monologue                        حديث منفرد ،  مُنَاجاة النفس
monomania                                         هَوَس أحادي
monosymptomatic               واحدي العَرَض،  عَرَض مفرد

Mongolism                                         مَغُولية، مَنْغُولية
يستـمد هذا الوصف من أبنـاء شعب منغوليا يف آسـيا، وللتعبير عن
إحـدى حاالت الـتخلف العقلي املـصحوبـة بخلل كرومـوسومي،
وتتميـز هذه احلــاالت بالـشكـل املميـز بانحـراف العينني وتـسطح
الـرأس وعرض اليدين مع قصر األصابع ـ  معلومـات أخـرى حول

.Down’s syndrome هذه احلالة حتت متالزمة داون
mongol/mongolian                            مَغَولي/ مَنْغُولي

Monoamine oxidase (MAO)             أكسيداز أحادي األمني
تـوجـد معلـومـات حتت اخملـتصـر MAO يف مـوضع سـابق ـ  أمـا
مجمـوعة األدويـة التي تـثبط عمل هـذا اإلنزمي فـإنها مـن مضادات
االكتئاب التي توازى يف فـعاليتها األدوية األخـرى التي تستخدم يف
عالج االكتئـاب )مثل ثالثـية احللقـات  TCAواملؤازة للـسرتـونني
SSRI's(، وقد بدأ استـخدامها منـذ عام 1952 كمضـاد لالكتئاب

مبستحضـر إبرونيـازيد  Iproniazidاملـشتق من دواء للتـدرن، وقد
انحسـر استخـدامها بـعد ذلك نـظراً آلثـارها اجلـانبيـة ومنع تـناول
األغذية  التي حتتوي علـى مادة التيرامني Tyramine معها، وظهر
جيل آخــر منهـا هـوRIMAs  تقل فـيه عيـوب األنـواع الـسـابقـة

ويستخدم حالياً.
monoamine oxidase       مثـبطـات أكـسيـداز أحــادي األمني

inhibitors (MAOIs)               )أدوية لعالج االكتئاب(
Monotony                                    رَتَابـة،  مَلَـل،  وتيرة واحدة
تتكـون من البـادئـة مـوحـد  -Mono، ونبـرة Tone، ويـستخـدم
التـعبيـر كـوصف مجــازى للملل والـرتـابــة، ويف بعض احلـاالت
النفسية املرضية تخلو نـبرات الكالم من االنفعال وتسير على وتيرة

واحدة. 
monotonic/monotonous     رَتِيب،  مُمِل، على وتيرة واحدة

Mood                                                             مِزَاج
يعـرف املزاج  Mood بـأنه احلالـة العامـة واملستـمرة لالنفعـال التي
يشعـر بها الـشخص ويالحظهـا اآلخرون، وتسـتخدم كلمـة مزاج
Mood للتعـبير عن احلالة النفسية والـطباع، ومنها مشتقات متقلب

Moody أو نَـكِــد، والنـكد أو الـكآبـة Moodiness، ومجمـوعة

اضطـرابـات املــزاج  Mood disordersمن اجملمـوعـات املـرضيـة
الرئيسية التي وردت يف التصنيفات احلديثة مثل التصنيف األمريكي
DSM-IV، والتصنيف العـاملي العاشـر ICD-10  بدالً من وصف

االضطرابـات الوجدانيـة Affective توجد معلـومات أخرى حتت
اكتئاب Depression، هوس  Monia، ويف مواضع أخرى. 

mood disorders                                اضطرابات املزاج

mixed anxiety-depressive disorder Mongolism
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mood swings      تقلبات املزاج،  تأرجحات ) تذبذب ( املزاج
Morality                                                      أخالقية

تـصف هــذه الـكلـمـــة األخالق، واملـبــادئ واملـثل واملــذاهـب
األخالقية، واألمور األدبية واملعنـوية ومنها أيضا اشتقاقات النصح
األخالقـي Moralism، والـــشخــص األخالقــي أو الفــــاضل

.Moralist

moral                                       خُلقي، أدبي،  مَعْنوي
morale                                       معنوية، رُوح مَعنْوية
morals                                                  أخالقيات
mores                                                آداب ، عُرف

Morbidity                                 مَرْضَانية، وَبَـالـة، مراضـة
يستخـدم هذا التعبير لـوصف انتشار اإلصابـة باملرض، أو الوصف
مرضي Morbid ألي شيء له عالقـة باألمراض، ويـرتبط املرض
واملــوت Morbidity and mortality يف الـكتــابــة الـطـبيـــة عن

األمراض.
morbid                                            مَرَضي،  وَبِيـل

Morning glory seeds/                         /بذور مجد الصباح
use disorder                                   اضطراب تعاطيها

من املـواد التي يتـسبب استخـدامها يف أعـراض تشبـه الناجـمة عن
املهلـوسـات مـثل LSD، وتـسـبب جـرعــاتهــا العــاليــة بعـض

االضطرابات احلسية اإلدراكية وهالوس بصرية.
Moron                                                   بَلِيد،  مُغَفَل

أحد األوصاف القدمية حلاالت التخلف العقلي.
moronic decision                                      قرار غُفْل

Moro reflex                    منعكس مورو )رد فعل يف األطفال
حديثى الوالدة للفزع املفاجىء( 

Startle يظهر هـذا املنعكس الذي يتميـز برد فعل اإلجفال أو الفزع
لدى الـطفل عقب الـوالدة لكنه يبـدأ مبكـراً قبل ذلك أثنـاء تكون
اجلنني داخل رحم األم بعـد 25 أسبوعاً، وكـذلك تبدأ قبل الوالدة
Suckling والـرضاعة ،Grasp منعكسـات أخرى مثل قـبض اليد

وتستمر يف فترة الطفولة األولى.
Morphine                         )مورفني )أحد مشتقات األفيـون

من مـورفيوس Morpheus إلـه األحالم عند اإلغـريق، واملورفني
أحـد مشتقات األفـيون Opium ويستخـدم طبياً، كـما أنه من مواد
املعـاقرة الـتي تسـبب االعتمـاد، وتظهـر أعراض االنـسحاب عـند
الـتوقـف، ويتم استـخراجه مـن خالصة نـبات )اخلـشخا املـنوم
Papaver somniferum( التـي حتتــوي علــى 20 من مــشتقـات

األفيون منهـا املورفني، ويؤدى تعاطيه إلـى  الهدوء والسكينة ومنع
األلم مع قلـة النشاط وضيق حـدقة العني واإلمسـاك ويبقى يف الدم

أكثر من 24 ساعة من آخر جرعة.
morphine use disorder              اضطراب تعاطي املورفني

Morphology       عِلْم أشْكَال البيئة، علم التَشَكُل،  املورفولوجيا
املقـطع Morph يعنـي شكل، ويف علم املـورفولـوجيـا يتـم دراسة
شكل الشـيء أو البنية، وباإلضـافة إلى  استخـدام هذا املصطلح يف

النبات واحليوان فإنه يستخدم يف الطب بنفس املعنى. 
morphological                   شَكْلِي، تَشَكّلي،  مورفولوجي

Mortality                                                      وَفِيّات
من املوت Mort، والوصف مميت Mortal ويعني مهلك أو عرضة
للموت أو وصـف للفناء، والـوفيات هـي املوت اجلمـاعي ومعدل
الوفيات هـو نسبة املوتـى إلى  عدد السكـان يف زمان ومكان معني،

وهو مؤشر للرعاية الصحية والتقدم. 
mortality rate                                    مُعَدّل الوفيات

Mosaic         زُخْرُف، فسيفساء،  تصميم متعدد األجزاء الصغيرة
يـستخـدم هذا الـوصف أيضـا يف الوراثـة لتبـاين أنـواع اجليـنات يف

اخلاليا.
mosaic test                                اختبار القطع الصغيرة

Mother                                                            األم
تـدخل كلمـة األم يف تعبيـرات نفـسيـة تـدل علـى املفهـوم املبـاشـر
Motherhood لألمومـة أو مفهومها املعنوي ومنها اشتقاق األمومة
، والـوطـن  Motherland، كمـا تـدخل الـكلمــة يف التعـبيـرات

التالية. 
mother complex                              عُقْدَة األم
mother figure                                         صُورة األم
mother - infant attachment              ارتباط األم والطفل
mothering role                                      دَوْر األمومة
mother-son incest                 إتيان احملارم بني األم واالبن
mother tongue                      )اللغة األم ) اللغة القومية

Motility                                                         تَحَرّك
والـــوصف مـتحـــرك  Motile، ومـن املــشـتقـــات بالحـــراك
 Motionless، ودوار احلركـة Motion sickness الذي يـصيب

املسافرين بالغثيان عند ركوب السيارات و الطائرات والبواخر. 
motion                                                       حَرَكة

Motive                                    كـةدَافِع، بَاعِث،  قوة مُحَر
يهتم علـم النفس بدراسة الدوافع وتصنيفهـا، والدافعية تعني حالة

mongol/mongolian Morphine
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من الـنزوع نـحو القـيام بعـمل ما، ومـن أمثلتهـا اجلوع أو العـط
الـذي يـدفع لـلبحث عـن الطعـام واملـاء، والـدافعيـة االجتمـاعيـة

لإلجناز تؤدي إلى  زيادة التحصيل الدراسي لتحقيق النجاح. 
motivation                                دَافِعية،  دَفْع،  حتريك

Motor                                                 مُحَرك،  حَرَكي
وصف حركـي Motor يستخـدم يف وصف هذه الـوظيفـة احليـوية
التي يقـوم بهـا اجلهـاز احلـركـي يف اإلنسـان ويتحـكم فيهـا اجلهـاز
العصـبي، ويهتم الطـب النفسي والعـصبي باالضـطرابات احلـركية

والعضوية والنفسية. 
motor behavior                                 سلوك حركي
motor cortex                           القشرة )اخملية( احلركية
motor function                                    وظيفة حركية
motor performance assessment        تقييم األداء احلركي

Mourning                                                حِدَاد،  حُزْن
يستخـدم تعبيـر احلداد Mourning مع تـعبيرات أخـرى مثل احلزن
Grief، واحلرمان Bereavement للـداللة على املـشاعر املـرتبطة

بخسارة إنسانية مثل فقد شخص عزيز باملوت، واحلداد يفترض إنه
أسلوب التعامل مع األحزان يف عدة مراحل بعد صدمة املوت. 

belated mourning              )حزن متأخر )بعد فوات األوان
Movement                                                      حركة

ومن مـشتقـاتهـا حـركـة أو انتقـال Move، وثــابت غيـر متحـرك
Moveless، وتـضم اضطـرابات احلـركة مـجموعـة من األمراض

العـصبيـة مثل الـضعف والشـلل الذي يـصيب األطـراف، ومرض
،Chorea بـاركنـسـون، واحلـركـات غيـر اإلراديــة مثل الــرَّقَص
،Drug-induced وحاالت اضطراب احلـركة الناجمة عن األدوية
ومن اضـطرابـات احلركـة النفـسيـة يف األطفـال علـى سبيل املـثال

.Tic disorders  اضطرابات العَرَّة
movement disorders                         اضطرابات احلركة
movement illusion                                 خداع احلركة
voluntary movements                        حركات إرادية
involuntary movements                   حركات غير إرادية

MRI                           مختصر: التصوير بالرنني املغناطيسي
(magnetic resonance imaging)         
تـوجـد إشـارة لهـذا املـصطلح حتـت مغنـاطيـسيـة Magnetism يف

موضع سابق.
Multi-                                    بادئة معناها: مُتَعَدد، كثير

تـوجـد هـذه البـادئـة يف عـدة مـصطلحـات تعنـي الكثـرة والتعـدد

تستخدم يف الطب والعلوم األخرى.
multidimensional                                مُتَعدد األبعاد
multifactorial                                    مُتَعدد العوامل
multivariate analysis                  حتليل متعدد املتغيرات

Multiple                                               تَعَدد،  مُتَعَدد
وتستـخدم كلمة تعـدد أو تضاعف Multiple  بنـفس املعنى، ومن
أمثلـة املصطلحات النفسية التي يـدخل فيها وصف تعدد حالة تعدد
الشخـصيـة Multiple personality الـتي هي نـوع مضـاعف من
الشخصية املزدوجة، وفيها يظهر نفس الشخص يف طباع وشخصية
مـختلفـة يف األوقــات اخملتلفـة، ويف املـراجعـة الـرابعـة للـتصـنيف
األمريكي DSM-IV استـخدم مصطلـح اضطراب انفصـال الهوية

Dissociative identity disorder للداللة على هذه احلالة.

multiple- choice                                  اختيار مُتَعَدد
multiple correlation                             ارتباط مُتَعَدد
multiple personality                           تَعَدّد الشخصية
multiplicity                                               تَعَدّدية

Munchausen syndrome                       متالزمة منشاوسن
)اصطناع املرض لدخول املستشفيات(

حالـة مرضية يتم فيها اصطناع أعـراض املرض لدخول املستشفيات
نـسبة إلـى  روائي أملاني عـا يف القرن 18  ـ يـوجد معلـومات عن

هذه احلالة حتت مصطنع Factitious يف موضع سابق. 
Muscarinic                                               مسكاريني

تنقـسم املــستقـبالت الكــوليـنيـة Cholinergic receptors إلـى
نـوعـني: األول نيكــوتيـنيــة Nicotinic، والثــاني مـسكـاريـنيـة
Muscarinic منهـا أربعة أنواع، والدواء املضـاد ملفعول املسكارين

هـو األتـروبني Atropine، وقـد حتـدث آثــار مشـابهــة من تنـاول
األدوية النفسية منها الزغللة، وجفاف اللعاب، واحتباس التبول.

muscarinic drugs                        عقاقير مسكارينية
muscarinic receptors                  مستقبالت مسكارينية

Muscle                                                          عَضَلة
والوصـف عضلي Muscular أو متـعلق بالعـضالت وهي متثل مع

العظام واملفاصل اجلزء الرئيسي يف اجلهاز احلركي.
muscle aches                                      أوجاع عضلية
musculature                             تكوين )بناء(  عَضَلي

Music                                              مُوسيقى، موسيقا
تعنـي فن املــوسيقـى، والـوصف مـوسـيقي Musical، وعـازف

morphine use disorder MRI 
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.Musician  املوسيقى
musicomania                                     هَوَس املوسيقى
musophobia    )رُهَاب املوسيقى )اخلوف املرضي من املوسيقى

Mutation                                     طفرة،  تَبَـدّل،  انقالب
مصطلح يستخدم يف الوراثة لوصف تبدل اجلينات.

mutant / mutational                    طافر، متبدل،  منقلب
Mutilation                                                     تشويه

يتـم ذلك عن طـريـق تشـويه شكل اجلـسم اخلـارجي يف عـمليـات
الـتعذيب Torture، ويحدث تشويـه النفس يف بعض االضطرابات

النفسية بإحداث اجلروح وبتر األعضاء. 
self mutilation                                     تشويه النفس

Mutism                                                  بَكَم ، خَرَس
يف هـذه احلـالـة يـتم التـوقـف عن الكالم، وحتـدث حـالـة اخلـرس
االنتقائي يف األطفال يف سن املـدرسة حيث ميكنهم الكالم يف بعض
املواقـف داخل املنزل مثـالً، وميتنعون عـن الكالم نهائيـاً يف مواقف
أخرى مثل التـواجد باملـدرسة، وحتدث احلـالة مبعدل 5 من كل 10

آالف، ويف البنات أكثر من األوالد. 
mute                                               أبْكَم ،  أخْرَس
selective mutism                               اخلرس االنتقائي

Mutuality                                            تَبَادلية،  تبادل
وتعنـي أيضــا تبـادل العـواطف، أو وصف األمـور الـتبــادليـة أو

.Mutualism املشتركة، ومنها تبادل املنفعة
mutual                                                     مُتَبَادل

Myo-/my-                            بادئة معناها: عَضَلة،  عَضَلي
ويـستخـدم وصف عـضلي املـنشـأ Myogenic، وعلـم العضالت

.Myology

myalgia                                               وجع عَضَلي
myasthenia                                          وَهْن عَضَلي

myogenic                                        من أصل عَضَلي
Mysoline (primidone)                       :)ميسولني )برميدون

)دواء مضاد للتشنجات الصرعية(
Mysophobia                                           رُهَاب النَجَس

)خوف مرضي من القذارة والنجاسة( 
Mysticism                                                     تَصَوّف

االشـتقــاق من صــويف Mystic وتعـني أيـضـا سـري أو خـفي أو
غامض، والتصـوف مذهب املعرفة بالـلّه عن طريق التأمل أو النور
الـباطـني، والكلمـة تعني النـظريـة التـي تقول بـإمكانـية نـيل القوة
واملعـرفـة عن طـريق اإلميــان أو الـتبصـر الـروحي، ويـعني وصف
صويف شيء ذو عالقة روحية ال تدركها احلواس لها صفة الغموض

واخلفاء. 
mystical                                                    صويف

Myth                                                 خُرَافة،  أسطـورة
الـعلم الـذي يهـتم بـاألســاطيـر واخلـرافـات هـو املـيثـولــوجيـا
Mythology وبخاصة تلك التي تتصل باآللهة واألبطال اخلرافيني

عند الشعوب مثل امليثولوجيا اإلغريقية. 
mythology                                          عِلْم األساطير
mythophobia            )رُهَاب األساطير )خوف من األساطير

Myxedema                                            وذمة مخاطية
)من نقص الغدة الدرقية(

حالة تصور الغدة الدرقية تنشأ عن نقص إفراز الهرمونات الدرقية،
وقــد وصف آشـر Asher عــام 1949 جنـون الـوذمـة اخملــاطيـة
Myxedema madness، ويـؤدى النقـص احلاد إلـى  االكتـئاب،

والبـارانويا )الـزَوَر(، والهالوس، وبطء التفكيـر، وزيادة الوزن،
وتظل األعـراض النفسيـة و العصبيـة مستمـرة يف 10% من احلاالت

.Replacement therapy حتى بعد استخدام العالج التعويضي
myxedema madness                    جُنُون  الوذمة اخملاطية

Multi- Mysophobia
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N

N /n                                              مختصر:  عَدَد، َرَقم
احلـرف رقم 14 يف األبجدية اإلجنليزيـة، واحلرف N مختصر  عدد

.Number أو رقم
Nadolol (b-adrenergic antagonist)                     نادولول

)من املضادات البيتا أدرينالية(
يـوجد معلـومات حول هـذه اجملموعـة من األدوية واستـخدامها يف

الطب النفسي يف موضع سابق. 
Nail biting                                             قَضْم األظافر

يبـدأ حدوث هـذه احلالـة املرضيـة يف سن عام واحـد، ويزيـد حتى
سن 12 سنـة، وتكون مصاحبـة للقلق أو امللل يف معظم احلاالت،
وتزيـد حدتها يف حاالت التخلف العقلي والفصام البارنوى، ويتم
تصنيف هـذه احلالـة حتت اضطـراب احلركـات املتكررة أو القـالبية

.Stereotypic movement disorder

Naïve                                                   سَاذِج، بسيط
وصف لألشخاص أو األعـمال التي تتميـز بالبساطـة أو البدائية أو

السذاجة. 
naïveness / naïvety                             سَذَاجة، بَسَاطة

Nalorphine                       )نالورفني )من مشتقات املورفني
من مـجموعـة األدوية التـي تستـخدم لتـأثيرهـا املضـاد لألفيـونات
Opioid antagonsit لعالج اإلدمـان واجلرعـات الزائـدة، وتضم

،Narcan واسمه التجـاري ناركان Naloxone أيضا نـالوكسـون
،Trexan واسمه التجـاري تركـسان Naltrexone ونالتـركسـون

.Apomorphine  وأبومورفني
Naloxone (Narcan)                          :)نالوكسون )ناركان

)دواء لعالج إدمان األفيونات(
Nancy school  مدرسة نانسي )لألمراض النفسية والعالج النفسي

أنشأها بيرنهامي بفرنسا(
Nanism                                                قِزْمية،  قماءة

واالشتقـاق من البـادئــة  -Nano وتعني جــزء من بليـون أو شيء
متناهي يف الصغر. 

nanosomia                                           صِغَر اجلسم
Narcissism                                                  نَرْجِسية

Narcissus االشتقاق هنـا من األسطورة اإلغـريقية حـول نرجس
الشـاب الذي وقع يف غـرام صورته الـتي رآها مـنعكسـة من سطح
املياه، واستخدم فرويد تعبير النرجسية Narcissism ملفهوم احلب
املرضي لـلذات، واضطـراب الشخصـية النـرجسيـة يعني األنـانية

وشعور العظمة واإلحساس بأهمية الذات والتميز بصورة مرضية.
narcissistic character                         طَابِع نَرْجِسي
narcissistic                        اضطراب الشخصية النرجسية
personality disorder           
narcissist                                      شخص( نَرْجِسي(

Narco-                             صيغة إضافة معناها: َخَدر، فُتُور
اخلــدر أو الـتخــدر Narcosis هي األســاس يف كـلمــة اخملــدرات
Narcotics التي يـشيع استـخدامهـا، وهي لغـة تشيـر إلى الفـتور

والكسل، واحلاالت املـرضية التي تـرتبط بهذه الـصيغة منهـا النوم
االنـتيابـي أو التغفيق Narcolepsy وهي نـوبات من الـنوم ال ميكن
مقـاومتـها، أمـا التحـليل التـخديـري أو العالج التـخديـري فإنـها
Drug-assisted مقـــابـالت عالجـيـــة مبــســـاعـــدة األدويـــة

.Amytal باستخدام بعض العقاقير مثل األميتال interviewing

narcoanalysis                                     حتليل تَخَدّري
narcolepsy                    خِدَار نومي، نوم انتيابي،  تغفيق
narcotherapy                                     عالج تَخْدِيري
narcosis                                                     تَخَـدُّر
narcotic                                                     مُخَدَِّر

Nardil (phenelzine)   نارديل)فينلزين(: )دواء مضاد ألكسيداز
أحادي األمني، وهو مضاد لالكتئاب(

Narrative method                                   أسلوب السَرْد
االشتـقاق من رواية القصص Narration، وهـو أسلوب للسرد أو

رواية األحداث بأسلوب السرد القصصي أو الروائي.
National                                               قَوْمي،  وََطني

وصف لكل ما هـو وطني أو قومي، والشخصيـة القومية أو الطابع
Sociocultural الـقومي تعـود إلى اخلـلفية الـثقافيـة واالجتمـاعية

لشعب أو بلد معني.
national character                         الطابع القَوْمي
nation                                          أمّة، شَعْب،  قَـوْم
nationality                                 جِنْسِية، انتماء قَوْمي

Native                                        فطري،  وَطَني،  أصلي
وصف ملـا له عالقـة بــالفطـرة أو الـوطن أو الـسكـان األصلـيني،
واألهالنيـة Nativism هـي إحيـاء ثقـافــة ومصـالح أهـل البالد
األصلـيني، والـسلـوك الـفطـري والـطبـع األصلي هـي أشيــاء لم

تكتسب من البيئة بالتعلم.
native behavior                                    سلوك فطري
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native character                    )طبع أصلي )موروث
nativism                                                  فِطْرانية

Nature                                                          طَبِيعة

تدل على جوهر الشخص أو الشيء، والسلوك يكون نتاج التفاعل
بني الطبيعة ممثلـة يف اجلينات املوروثـة من ناحية واخلبـرات املستمدة

من البيئة من الناحية األخرى.
nature versus nurture                      )الطبيعة )الوراثة

مقابل البيئة )التنشئة(
natural                                                     طبيعي

Necro-                                    صيغة معناها: مَيّت ، جُثّة
تدل هـذه الصيـغة يف املصـطلحات اخملـتلفة علـى املوت أو املـوتى،
واحلاالت املرضـية من أمثلتهـا االنحراف اجلنسي الـذي تكون مادة

اإلثارة اجلنسية فيه هي أجساد املوتى.
necromancy                          )حتضير األموات )األرواح
necrophilia                                       مجامعة املوتى

necrophobia                    )رُهَاب املوتى)اخلوف من اجلثث
Need                                                   حَاجَة، احتيـاج

يدخل حتت بند احلـاجات أو االحتياجـات كما ذكر أبـراهام ماسلو
A.Maslow (1970-1908) احلـاجــات األوليــة Primitive مثل

اجلـوع والعـط، واحلاجات النـفسية األخرى ويف مـقدمتها حتقيق
.Self actulaization الذات

basic need                                          حَاجَة أساسية
internal need                              )حَاجَة باطنة )داخلية

Nefazodone                     )نيفازودون )دواء مضاد لالكتئاب
Negative                                     سَلْبي، سَالِب،  إنكاري

والعكس إيجـابي Positive، ويف الـتقاريــر الطبيـة تذكـر احلقائق
اإليجــابيــة والـسلـبيــة Positive & negative findings، أمــا
السـالبيـة أو الـرافـضيـة فـإنهـا ظـاهـرة مـرضيـة حتـدث يف مـرضـى
،Catatonic disorders )االضـطرابـات الكاتـاتونيـة )اجلامـودية
وبعض املراهقني بالـنزعة إلى املقـاومة والرفض ويف الـنقيض تعبيراً
عـن موقـف نفسي، واالجتـاهات الـسلبيـة هي مـوقف فكـري ضد

.Positive attitude شيء ما، وعكسها االجتاهات اإليجابيـة
negative attitude                                 اتّجَاه سَلْبي
negativism                              سَالبية، رَافضية،  خلفة
negativistic                                        رَافض، مُقاوم

Neglect                                            إهمال،  استخفاف

اإلهمـال هو أحـد مظـاهر سـوء املمارسـة الطبـية، وإهمـال الطفل
.Child abuse يستخدم للتعبير عنه مصطلح انتهاك األطفال

child neglect                                        إهمال الطفل
negligence                                         إهمال،  تَهَاون
neligent treatment                   )همالالعالج املُتَهَاون )ب

Neo-                             بادئة معناها: جَديد، حَديث ،  أخير
تضـاف هذه البـادئة إلـى مجموعـة مصطلحـات للتعبيـر عن شيء
جديد أو حديث، مثل وصف املدرسة النفـسية السلوكية اجلديدة،

واجتاه التجديد يف نظرية فرويد.
neobehaviorism            )السلوكية اجلديدة )مدرسة نفسية
neo-Freudian                                     فرويدي جديد
neophobia                                          رهاب اجلديد

اخلوف املرضي من أي شيء حديث.
neoplasm                                                      وَرَم

Neologism                                 لُغَة جديدة،  ألفاظ غريبة
يصف هـذا املصـطلح املكـون مـن مقطـعني البـادئـة  -Neo وتـعني
اجلديد، و Logism تعني الكالم وجود لغة جديدة مفرادتها ألفاظ
غريبة يقوم بعض املرضى )مثل الفصاميني( بإيجادها بإضافة مقطع
من كلمـة إلى مقـطع من كلمـة أخرى ألسبـاب خاصـة يف نفسه ال

يفهمها اآلخرون.
Nerve                                                           عَصَب

يستخـدم هذا اللـفظ للتعبـير عن العـصب كأحـد تكوينـات اجلهاز
الـعصبي، ويف التعبـير اجملازي تـستخدم كلمـة أعصاب Nerves يف
اللغـة الدارجـة للتعبـير عـن حالـة االضطـراب النفـسي عمـوماً يف
ثقافـات مختلـفة، ويف الثقـافة العـربية يقـول العامـة: Xفالن عنده
ZزةTالنرX أي يعاني من حالة نفسية، ويستخدم تعبير  ..Zأعصـاب

Nervousness كوصف للعصبية أو التوتر االنفعالي.

Nervous system                                     اجلهاز العصبي
nervousness                       زة،  توتر انفعاليTعصبية، نر

Neural                                                         عصبي
االشتقـاق من الـبادئـة  -Neur أو  -Neuro للـتعبيـر عن مـا يتعلق
بـاألعصاب واجلهاز العصبي، ومن أمثلـة املصطلحات التي تضاف
إلى هـذه البادئـة: األلم العـصبي ومن أمـثلته ألم العـصب الثالثي
الـتواءم  Trigeminal neuralgia، وحـالة الـوهَنَ  العصـبي التي

تتكون من البادئة ومقطع  Asthenia مبعنى الضعف أو الوهن.
neuralgia                                              ألم عصبي
neurasthenia                                        وهن عصبي

native behavior Neural
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Neuro-                       صيغة إضافة معناها: عَصَب ، عَصَبي
من املـصطلحـات الـتي تنـسب إلـى العـصب وتبـدأ بهـذه البـادئـة
املصـطلحات التي تصف تخصـصات فرعية يف التـشريح والكيمياء
والـفيزيـولوجيـا خاصـة باألعـصاب، ويـوجد التـشابك الـعصبي
الليفـي يف الفحص اجملهرى للمخ يف مرضـى اخلرف الشيخوخي أو

مرض الزهامير.
neuroanatomy                                   تشريح عصبي
neurochemistry                                 كيمياء عصبية
neuroendocrine functions           وظائف عصبية صماوية
neurofibrillary tangle                    تشابك عصبي ليفي
neurophysiology             فيزيولوجيا )وظائف( األعصاب

Neuroloptics (antipsychotics)                ،مُهَدّئات أعصاب
مُطَمئنات )مضادات الذهان(

وصف شـامل لألدويـة النفـسيـة التـي تؤثـر علـى اجلهـاز العـصبي
واحلالـة النفسـية وعلـى وجه اخلصـوص األدوية املـضادة للـذهان
Antipsychotics، وحتـدث املتـالزمة اخلـبيثـة لألدويـة املهـدئة يف

بعض احلـاالت نـتيجـة الستخـدام هـذه األدويــة وهي من اآلثـار
اجلانـبية اخلـطيرة لـها، حيـث يحدث ارتفـاع يف احلرارة وتـيبس يف

العضالت، وقد يؤدي إلى الوفاة. 
neuroleptic malignant                        املتالزمة اخلبيثة

syndorome                                    لألدوية املهدئة
Neurology                  )عِلْم األمراض العصبية )النيورولوجيا

يـبحث علم األمـراض العصبـية يف األمـراض التـي تصيـب اجلهاز
العـصبي وتـؤدي إلـى اضطـراب وظــائف اإلحسـاس واحلـركـة،
ولفحص اجلهاز العـصبي خطوات محددة لتحـديد موضع وطبيعة

أي خلل به.
neurolgical examination              فحص اجلهاز العصبي

Neuron                                        خَلِيّة عصبية، عصبون
اخلليـة العصبية Neuron هي وحدة بناء اجلهاز العصبي، وتوصف
أيـضا بوصف اخلـلية العصـبية Nerve cell، وتتكـون من 4 أجزاء
رئيـسية هي جـسم اخللية Cell body، واحملـوار Axon، والزوائد
الشجـيرية )التغصنات( Dendrites، واملشبك  Synapse. ولكل
خـلية محوار واحد يحمل اإلشارات العصبـية من اخللية بينما تقوم
الـزوائد الشجيـرية بتوصيل اإلشـارات إلى اخللية، ونقـطة التماس
بني خلية وأخرى هـي املشبك، ويصل عدد خاليـا اجلهاز العصبي
إلى عدة ملـيارات، لكل مجموعـة منها وظائـف محددة، ويوجد

حوالي 70% منها يف القشرة اخملية. 

neuronal loss                             فقدان اخلاليا العصبية
Neuropsychiatry                           الطب النفسي العصبي

تضم هـذه الكلمـة البـادئـة  -Neuro مبعني عـصبي، ويـستخـدم
مـصطـلح الطـب النفـسي العـصبـي Neuropsychiatry بصـورة
Biological مـتبـادلـة مع مـصطـلح الطـب النفـسي الـبيـولـوجي
psychiatry لكـن الطب النـفسي العـصبي يعبـر عن التـداخل بني

تخصص الطـب النفسي وطب العلوم العصبية Neurology حيث
توجد أعـراض مشتـركة وتدخـل بني األمراض العصـبية والنفـسية
نتيجة ألن موضع اخللل يف كل هذه احلاالت هو املخ ومراكز اجلهاز
العصبـي، ويتم الفحص الـنفسي والعـصبي وفق خطـوات محددة

للوظائف العصبية والنفسية. 
neuropsychiatric assessment           فحص عصبي نفسي

Neurosis                                                      عُصَاب
تستخدم كلمة العُصَاب Neurosis يف الطب النفسي لوصف حالة
اضطـراب تشمل القلـق الذي يتم التعـبير عنه مبـاشرة أو من خالل
آليــات دفــاعيــة يف صــورة أعــراض الــوســاوس أو اخملــاوف أو
االضطـرابــات السلـوكيـة، وتختلف هـذه احلـاالت عن الـذهـان
Psychosis يف املـواصفات والشدة، وال يـوجد وصف عصاب أو

أمـراض عصـابيـة يف التقـسيم األمـريكي الـرابع DSM-IV بينـما
يـوجد يف التصنيـف العاملي العاشـر لألمراض ICD-10، ويوصف
الشخص بأنه عصابي Neurotic، بينما تعبر العصابية عن بُعـد من

.Psychoticism أبعاد الشخصية يف مقابل الذهانية
neurotic                                                   عُصَابي
neurotic symptoms                            أعراض عُصَابية
neuroticism                                              عُصَابية

Neurotransmitter                    نَاقِل عَصَبي، مُوَصل عصبي
يعبر هذا املصطلح عن مجموعة من املواد احليوية يطلق عليها أيضا
الهـرمونـات العصبـية Neurohormones  أو املُعَـدَّالت العصبـية
Neuromodulator، وتـتم عـمليـة الـنقل الـعصـبي الـكيـميــائي

Chemical neurotransmission عن طــريق إطالق هـذه املـواد

من اخلاليا لتقوم بوظيفتهـا يف فترة زمنية وجيزة، وتنقسم الناقالت
العصبـية إلى أمينـات حيوية Biogenic amines وأحمـاض أمينية

.Peptides وببتيدات ،Amino acids

excitatory neurotransmitters      طةالناقالت العصبية املنش
inhibitory neurotransmitters     ـطةالناقالت العصبية املثَـب

Neutral                                             مُتَعَادل،  مُحَايد
وصف لألشياء واألشخاص يف حالة احلياد أو التعادل.

neuralgia Neurotransmitter
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neutrality                                                  حِيَادية
neutralization                                            مُحَايدة

Nicotine                                                      نيكوتني
Tabacco يعتبر النيكوتني الـذي يوجد بصفة رئـيسية يف نبات التبغ

أحد مـواد اإلدمان، ونصف العـمر ملادة النـيكوتني حوالـي ساعتني، ويتم
امتصـاص 25% من النـيكوتـني يف دخان الـسجائـر ليـصل إلى املخ
خالل 15 ثـانية، ويؤثر الـنيكوتني يف اجلهاز العصـبي كمادة منبهة،
ويسبب النيكـوتني االعتماد Dependence ثم أعراض االنسحاب

البدنية والنفسية عند االنسحاب بالتوقف عن التدخني.
nicotine abuse                                معاقرة  النيكوتني
nicotine-related disorders     اضطرابات متعلقة بالنيكوتني
nicotinic receptors                       مستقبالت نيكوتينية

Nightmare                                             كَابُوس، جثام
الـكابوس هـو حلم مخيف طـويل يستيقـظ بعده الشخـص يف حالة
،REM خوف وقلق يحـدث يف فترة نـوم حركـات العني السـريعة
ويـرتبط بحـاالت القلق والـتوتـر النـفسي، ويقـرر 50% من الـناس
أنهم صـادفوا جتربـة الكوابيـس يف نومهم، ويختلف الـكابوس عن
الفـزع اللـيلي الـذي يحـدث يف مـراحل النـوم العـميقـة مع انعـدام
حـركـات العـني السـريعـة  Non-REMوتصـيب األطفـال بنـسبـة

1-6%، وتكون مرتبطة أحيانا  مبشكالت عضوية أو عصبية. 

Night terror                                      فَزَع )رعب( ليلي
Nihilism                                                        عَدَمِيّة

االشتقـاق مـن ال شيء أو عـدم Nihil، والعَـدَميـة Nihility  أو
Nihilism تعـني مبـدأ  أو وجهـة نظـر أن الوجـود ال معنـى له وال

فائدة فـيه، ويف التوهم الـعدمي يعتقـد املريض أن األشيـاء تتالشى
وتختفـي، ويف بعض احلـاالت يتـوهـم اختفـاء بعـض أعضـاء من
جسده، ويف متالزمـة كوتارد Cotard syndrome يتـوهم املريض
أنه فقـد كل شيء يـتعلق به وأن العـالـم أيضـا بـدأ يتحـول إلـى ال
شيء، وحتـدث هذه الظـاهرة أيضـا يف حاالت االكتئـاب والفصام

واخلرف والذهان.
nihilisic delusion                                     وَهْم عَدَمي

NIMH (National         مختصر:  املعهد القَوْمي للصحة العقلية
Institute of                   Zفى الواليات املتحدة األمريكيةX
Mental Health)             

لهـذا املعهد عـدد كبـير مـن الدراسـات النفسـية يف مجـال وبائـيات
األمراض النفسية.

Nirvana                       )انا )حالة نعيم وإشباع الرغباتTالنر

النرTانـا هي السعـادة القصـوى وانعدام األلم والـهموم يف ثقـافات
شعوب جنوب شرق آسيا.

nirvanism            )انية )فقدان الشخصية وانعدام الرغبةTنر
Nitrite inhalants                                   اضطراب معاقرة

use disorder                                       أبخرة النتريت
تضم أبخرة النتـريت التي يتم استنشاقها مجموعة مواد يطلق عليها
يف الـعامية األمريكية Poppers وتضم Amyl,butyl nitrites، أما
غاز أكسـيد النتـريك الذي يـستخدم يف التخـدير فيطـلق عليه الغاز

الضاحك Laughing gas وتتم معاقرته أيضا.
nitric oxide                               وظيفـة أكسيد النتريت

neurotransmitter function                 كناقل عصبي
nitrous oxide use disorder                   اضطراب معاقرة

أكسيــد النتــــروز
Nocturnal                                                       لَيْلِي

حتـدث بعض االضطـرابات بـصفة رئـيسيـة يف فتـرة الليل أو خالل
النوم، مثل التبول الليلي الالإرادى يف األطفال والكبار، واالنتفاخ
أو االنتصـاب يف العضـو الذكـري أثنـاء النـوم، وحتدث أنـواع من
النوبـات التشنجية يف الـنوم بصفة خـاصة.  هناك معـلومات أخرى

حتت مدخل تبول Enuresis  يف موضع سابق.
nocturnal enuresis                                   تَبَول لَيْلِي
nocturnal penile tumescence         القضيب الليلي انتفا

Noesis                                           تَعَقّل،  إعمال العقل
يعبر هـذا اللفظ عن حـالة يتم فـيها إعمـال العقل بعمق يف الـتفكير

والتعقل والتدبر.
noematic                                           ذِهْني،  عَقْلي

Nomenclature                             قَائِمة، جَدْول ، تسميات
االشـتقــاق مـن اسم Nom، والــوصف إسـمي Nominal، ويف
الـطب النفـسي تتغـير مع الـوقت قـوائم املـسميـات واملصطـلحات

والرموز التي تعبر عن األمراض واحلاالت النفسية.
nominal                                                     إسْمِي

Non-                                        بادئة معناها: ال ،  بِدوُن
تدخـل هذه الـبادئـة النـافيـة يف كثيـر من التـركيبـات اللـغويـة التي

تستخدم يف الكتابة الطبية، وهنا نقدم أمثلة لها.
noncompliance                   )عدم املطاوعة )لنظام الدواء
nondirective therapy                          عالج غير موجه
noneducable                         )غير قابل للتعلم )للتربية
nonhuman                                             ال إنساني

excitatory neurotransmitters noematic
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nonparametric                                إحصاء بال معالم
nonsense                               بال معنى، غير ذي معنى
nonspecific                                            غير نوعي
nonverbal test                                 اختبار غير لفظي

NREM                                      حركة العني غير السريعة
(non-rapid eye movement)                       )يف النوم(

Noradrenaline/norpinephrine          نورأدرينالني/نوإبنفرين
لهـذه املـادة أهـميـة خـاصــة يف الطـب النفـسي، وتـصنف ضـمن
الناقالت العصبيـة Neurotransmitters، وتتركز يف مـناطق معينة
باملخ هي اجلسر pons، واملوضع األزرق Locus ceruleus، ولها
مـستقـبالت خاصـة، وتعمل مجـموعـة من األدويـة النفـسيـة مثل
مضـادات االكتئاب ثالثـية احللقات TCA علـى زيادة مستـوياتها،
كمـا تـوجـد بـعض األدويـة الـتي تقــوم بتــأثيــر مضـاد لهــا مثل

.Propranolol بروبرانولول
noradrenegic receptors              مستقبالت نورأدرينالية

Norflex (Orphenandrine)            :)نورفلكس)أورفيناندرين
)دواء مضاد ملفعول الكولني(

Normality                                  سَوَاء ،  اعْتِدال، وَسَطية
االشتقاق من  Norm وتـعني منوذج أو معـيار أو قاعـدة أو مبدأ أو
حكمة مـأثورة، والـوصف ألي شيء يحدث بـصورة طبـيعية، أو
الشخص السوي سليم العقل، ومنها االشتقاقات األخرى، ويهتم
Concept الطب النفسي وعلـم النفس مبفهوم االعـتدال أو السواء

.Abnormal والعكس غير سوي أو شاذ ،of normality 

norm/normative                              مِعْيَار / مِعْيَاري
normal                       )عَادِي، سَوِي،  اعتدالي )متوسط
normal distribution curve         منحنى التوزيع االعتدالي
normalisation                                  اسْتِعْدال، تَطْبِيع

Normetanephrin               استقالب نورميتانفرين )من نوا
النورإبنفرين(

Nortriptyline (Tryptizol)                 :)نورتربتلني )تربتزول
)دواءثالثي احللقات مضاد لالكتئاب(

Nosology                                      عِلْم تَصْنِيف األمراض
من البـادئـة مــرض -Noso، ومن أهم قـوائـم تصـنيف األمـراض
ICD والـتصـنيف العـاملي ،DSM النفـسيـة التـقسـيم األمــريكي

وتوجد إشارة إلى كل منهما يف مواضع أخرى. 
nosological discipline                            نظام تصنيفي

Nosophobia                                             رُهَاب املرض

خوف من املرض أو من مرض محدد.
Nostalgia                   احلنني للوطن، شوق العودة للبلد واألهل

،Home sickness يطلق عـلى هـذه احلالـة أيضـا احلنني للـوطن
ويشـير املـصطلح أيـضا إلـى الشـوق للـماضـي واحلنني إلـى وضع
هيهـات أن يعــود مثل قـول الـشــاعـر X أال لـيت الـشبـاب يعـود

 .Z...ًيومـا
Not Otherwise specified (NOS)       غير مصنف يف مكان آخر
)DSM- IV :                            يف تقسيم االضطرابات(

النفسية األمريكية، املراجعة الرابعة(
يشيـر هذا التعـبير إلى حـاالت مرضية ال تـشملها القـائمة الرئـيسية
للحـاالت املــرضيـة املـصنفـة حتـت بنــد مجمـوعــة معـينــة من

االضطرابات.
Notion                                                            خَــاطِــرة، فِكْــرة

يدل هـذا اللفظ علـى فكرة أو مفهـوم عام مثل الـنظريـة أو العقيدة
لشخص أو جماعة.

Nuclear                                                         نَوَوِي
االشتقـاق مـن النــواة Nucleus وهي الـقلب أو املـركــز، ومنهـا
التعبيرات التي تتـضمن الوصف اجملازي لألسرة األصل على سبيل

املثال.
nuclear family                                    األسرة النووية
nuclear problem          مشكلة نووية، صُلْب )لُبّ( املشكلة

Null hypothesis                  فَرْض صفري،  فَرْض عدم الوجود
)يف اإلحصــاء(

تعـني Null شيء تـافه أو عـدمي القيمـة أو ال وجـود له، والفـرض
الصفـري مصطلح إحـصائـي يستخـدم يف األبحاث والـدراسات،
ويعني افـتراض عدم وجود فـارق بني عينتني عشـوائيتني من الناس

على سبيل املثال. 
Nursing                                             تَمْرِيض،  حَضَانة

باإلضافـة إلى معنـى املمرضـة Nurse،  فإن نفس الـلفظ يعني مَن
يقوم بـاحلضانـة أو التربيـة أو العنايـة، ومن اشتقاقهـا أيضا حـضانة

Nursery وهي بيت أو مكان مخصص للعناية باألطفال. 

nursing care                                       ريضية عِنَاية
nursing home                                       بَـيْت حضانة

Nutmeg                                                  جَوْزة الطِيب
تستخدم هـذه الثمار الطبيعـية إلضفاء نكهة علـى الطعام، ويسبب
تنـاولها بكمـيات كبيـرة التشـوي الذهـني وشعور بثقـل احلركة يف

األطراف، ويعتقد العامة أنها تزيد من قدرة الرجل اجلنسية.

Nomenclature Null hypothesis



- 124 -

nutmeg intoxication                    التسمم بِجَوْزة الطِيب
nutmeg use disorder         اضطراب استعمال جَوْزة الطِيب

Nutrition                                               تَغْذِية، غِذَاء
،Nutriment وغذاء ،Nutrient ومن االشتـقاقـات مادة مـغذيـة
ويـدخل حتت بنـد االضطـرابات الغـذائيـة حاالت مـرضيـة نتـيجة

لنقص عناصر الغذاء اخملتلفة. 
nutritional disorders                       اضطرابات غذائية
nutritional status                                احلالة الغذائية

Nyct-                      صيغة إضافة معناها:  لَيْلِي، أثناء الليل
تدخل هذه البادئة يف بعض املـصطلحات التي تصف حاالت ترتبط

بالليل والظالم.
nyctalopia                                             عَمَى لَيْلِي

nyctophobia           )رُهَاب الظُلْمة )خوف من الليل والظالم
Nymphomania                ،فَرْط الشَبَق اجلِنْسي،  غلمة نسوية

هَوَس جِنْسي أنثوي
االشـتقاق من حوريـة  Nymph وهي إلهة يف امليـثولوجيـا القدمية،
يف صورة عـذراء من الطبيعة تقيم يف اجلبال والغابات واملياه، أو هو
وصف لطور انتقـالي يف احلشرات يتـصف بالنَهَم، واحلالـة املرضية
تتمـيز بـرغبـة زائدة يف املـمارسـة اجلنـسيـة تصـل إلى حـد اإلدمان
وتفسيرها  النفسي رغبة يف الشعور باألمن واخلوف من فقد احلب.

nymphomanic                املرأة املصابة بِهَوَس جِنْسي مُفْرط
Nyx                      نِكس:  إلهة الليل يف امليثولوجيا اليونانية

Nursing Nyx
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O

O                                                        O حرف
أي شـيء على شكل دائـري مثل حرف O، أو الـصفر علـى سبيل

املثال، وبادئة -O،أو  -Oö تعني بيضة أو بويضة.
Oaf                               مأفون )أبله أو معتوه(، ولد اجلنَّية

)  تبديله بواسطة اجلن وهو طفل(
.Oafish  ومن اشتقاق هذه الكلمة وصف ساذج أو أحمق

Obedience                                   طَاعَة،  امْتِثَال لألوامر
والـوصف مـطيع  Obedient، وحـالة الـطاعـة اآلليـة تعني قـيام
مـرضى الفصـام اجلامودي بـاالمتثال لألمـر دون تفكير أو مـقاومة

كداللة على تراجع قوة اإلرادة. 
automatic obedience        )طَاعَة آلية )يف مرضى الفصام

Obesity                                  بَدَانَة، سِمْنة،  زِيَادة  الوزن
زيادة وزن اجلسم عن معدالته املعتادة، والوزن املثالي هو املناسب
لـلطـول ويـتم حـسـابه بـالـكيلـوجــرام بطـرح 100 مـن الطـول
بـالسـنتيمتـرات، وسبب البـدانة اختـزان الدهـون لزيـادة معدالت
تـناول الطعام عن فقد الطـاقة بالنشاط، وللبـدانة جوانب نفسية يف

أسبابها وآثارها وطرق عالجها. 
Object                                                 مَوّضُوع، شيء

لـوصف الشيء الـذي تدركه احلـواس أو املوضع أو الهـدف، وقد
وردت هذه الكلـمة يف كتـابات فـرويد وغيـره من علمـاء النفس،

.Subjective وعكسه ذاتي ،Objective والوصف موضوعي
object constancy                                 ثَبَات األشياء
objective                                        مَوْضُوعي، هَدَف
objectivism                                      نَظْرة مَوْضُوعية
objectivity                                       صِفَة املَوْضُوعية

Obscenity                               )قبح القول والفعل( ْفُح
لوصف القول أو الفعل الفاح أو القذر، ويحدث ذلك مصاحباً

لبعض االضطرابات النفسية.
obscene                             )قبيح القول والفعل( فَاِح

Ovservation                                                 مُالَحظة
أسلـوب املالحظـة هو أحـد الوسـائل لدراسـة السلـوك والظـواهر

النفسية الصحية واملرضية.
observational method                         طريقة املالحظة
observer                                                  مُُالحِظ

Obsession                                                    وِسْواس
يقصد بالـوساوس األفكار واملشـاعر التي تتكرر وتـدفع إلى القسر

Compulsion  ألفعال أو أفكـار متكررة، ورغم شعـور الشخص

بأنهـا ال جدوى منـها ومقاومـته لها لكنـه يجدها الـوسيلة الـوحيدة
OCD لتخفـيف القلق، ويـصيـب اضطـراب الـوسـواس القهـري
حوالي 3% مـن الناس، ويحـدث يف صورة أعمـال وسواسـية مثل
،Rituals  النـظافـة واالغتـسال والـعَدّ وغـير ذلـك من الطـقوس
وأفكـار وسواسية  Ruminationsيف قضايـا وأمور ال قيمة لها، أو
مـخاوف وسـواسيـة، ويتمـيز اضـطراب الـشخصـية الـوسواسـية
بـاحلرص علـى الدقـة والنـظام بـصورة مـبالغ بهـا وهو أحـد أنواع

اضطراب الشخصية. 
obsessions                                                وَسَاوس
obsessive                                                 وُسْواسي
obsessive-compulsive                اضطراب وُسْوَاسي قهري
disorder (OCD)               
obsessive personality         اضطراب الشخصية الوسواسية
disorder               

Occipital lobe                              :)فَصّ قذالي )خلفي
اجلزء اخللفي من الدماغ

،Frontal يتم تقسيم نصفي كرة املخ إلى الفصوص اآلتية: أمامي
Occipital وخلفي ،Temporal وصـدغي ،Parietal وجداري
، ويقع يف الفـص اخللفي مـركــز اإلبصــار، ويف متالزمـة الـفص
القـذالي يحدث نـوع من العمى وعـدم القدرة علـى تفسيـر الصور

املرئية. 
occipital lobe syndrome               متالزمة الفص القذالي

Occultism                                       مَذْهّب القوى اخلفية
من لفظ غـامض Occult وهي وصف للـشيء اخلفـي أو املستـتر،
ويسـتخدم هـذا التعبـير لإلشـارة  إلى اإلميـان بالقـوى اخلفيـة مثل

السحر والتنجيم. 
Occupation                                      مِهْنَة، شُغْل،  عَمَل

يعبـر ذلك أيـضا عـن العمل يف مهـنة أو حـرفة أو تـولي مـنصب،
والوصـف مهني  Occupational ملـا يتعلق بـالعمل أو يـنشـأ عن
املهنة، ومن التعـبيرات املستخـدمة االختيـار املهني لوظيفـة معينة،
وتقصي تـاريخ العمل واملشكالت املتعلقة مبمـارسة املهنة، ويدخل
ذلك يف مجال الطب النفسي املهني، ويعني العالج بالعمل تكليف

املرضى بالقيام ببعض األعمال لتأهيلهم للعودة إلى احلياة. 
occupational choice                                اختيار مهني
occupational history                              مهني تاري
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occupational problem                           مشكلة مهنية
occupational psychiatry                 الطب النفسي املهني
occupational therapy               عالج مهني، عالج بالعمل

Ochlophobia                                           رُهَـاب الزحام
خوف مرضي من التجمهر وحشود الناس.

Ocular                                           عَيْني، خاص بالعني
نسبة إلـى البادئة  -Oculo وتشـير إلى العني، أما أزمـة تدوير املقلة
فهي حالـة تشنج لـلعضالت احملركـة للعني توجه الـرؤية إلـى أعلى

وحتدث كأحد اآلثار اجلانبية لبعض األدوية املضادة للذهان. 
oculogyric crisis                               أزمة تدوير املقلة

Odd                مفرد ، وتري )األعداد  3، 5، 7(، شاذ، غريب
يعبـر عن وصف الـشيء املنفـرد أو املنعـزل، والعكس  Even  أي
زوجـي مثل األعـداد 2، 4، 6،... والـوصف غـريب األطـوار

Oddity يدل على الشذوذ. 

odd-even technique                    طريقة الفردي والزوجي
Odontophobia                                        رُهَاب األسنان

خوف مرضي من األسنان.
Odynophobia                                            رُهَاب األلم

خوف مرضي من األلم واألوجاع.
Oedipus         أوديب )شخصية أسطورية، قتل أباه و تزوج أمه ـ

ميثل خبرة طفولية مكبوتة(
وصف فرويد عقـدة أوديب وهي الرغبـة اجلنسية لـدى الطفل نحو
أحد الـوالديـن من اجلنس املقـابل، أي حب البنـت ألبيها أو الـولد
ألمه، واألصل مـستمـد مـن XأوديبZ ملـك طيبـة الـذي قتل أبـاه

وتزوج أمه، وحتدث يف مرحلة العمر من 3-6 سنوات.
oedipus complex          :عُقْدة أوديب )يف التحليل النفسي

رغبة مكبوتة وتعلق بالوالد من اجلنس املقابل(
oedipal                                                     أوديبي

Offense                                        اعْتِدَاء، هُجُوم،  جَرمِية
يعبر عن االنتهـاك واإلساءة لآلخرين ويـشمل التعبيـر عن ارتكاب
اجلـرائم، ويهـتم علم النفـس بدراسـة خصـائص اجملـرمني وتفـسير

سلوكهم.
offensive                                        عُدْواني، هُجُومي
offender                                                     مُجْرِم

Ohm's law                                                 قانون أوم
األوم هـو وحـدة املقـاومــة الكهـربــائيـة، ويف العالج بــالتخـليج
الكهربـائي ECT يتم حـساب كميـة الكهربـاء املستخـدمة بـواسطة

قـانـون أوم بـاملعـادلـة  E = I X R، حيث E هـي التيـار بـالTولت
I ،Voltage  شــدة الـتيــار R  ،Current تــدل علــى املقــاومــة

.Resistance

Oikophobia                                              رُهَاب املنزل
خوف مرضي من البيت واألسرة.

Old age                                   شَيْخُوخة، هِرم، تقدم السن
تستخدم كلمة Old أيضا للتعبير عن املاضي أو األشياء القدمية، أما
تقدم الـسن أو الشيخوخـة فإنها املـرحلة من العمـر التي تعقب فترة
منـتصف العمـر وتبـدأ بالـتقاعـد )سن 65 سنـة(، وليـس املسـنون
مـجموعـة متجـانسـة بل يتم تقـسيمهـم حسب الـعمر إلـى: صغار
 Old-old سنـة، وكبـار املـسـنني Young old (65-75)  املـسنـني

(85-75)سنة، والطاعنني يف السن )Very old فوق 85 سـنة(. 

old-old, very old             الطَاِعْنون يف السن، كبار املسنني
Olfaction                                            شَمّ، حَاسِة الشَم

تعتبر حـاسة الشـم من احلواس اخلمس اخلـاصة، وتنقل من األنف
إلـى مـراكــز املخ يف الفـص األمـامـي عبـر األعـصـاب الـشـميـة
Olfactory، وحتدث الهالوس الـشمية يف حـاالت الذهـان وتعني

توهم روائح معينة ال وجود لها.
olfactory hallucinations                         هَالَوس شَمِية

Oligo-                           بادئة معناها:  قَلِيل، صَغِير، ضَئِيل
تـدخل هذه البـادئة يف مجمـوعة مصـطلحات طبيـة ونفسية لـلتعبير

عن النقص أو  الصغر كما يف صغر الدماغ، ونقص العقل.
oligocephaly                                        صِغَر الِدمَاغ

oligophrenia               نَقْص عقلي،  قُصُور )ضعف( عقلي
Ombrophobia                                           رُهَاب املطر

خوف مرضي من املطر املنهمر.
Omega                                                        أوميجا

)آخر حروف اليونانية(،  رمز النهاية
نسبـة إلى حـرف XأوميجاZ آخـر حروف اليـونانيـة، ويرمـز به إلى

النهاية.
omega test                                        اختبار أوميجا

Omen                                        )فَأْل )خَيْر(، نَذِير )شَر
وصف لشيء ميكن أن يكون بشيراً  أو نذيراً.

ominous                                      نَذِير سُوء ، مَشْؤُوم
Omnipotence                     قدرة على كل شيء،  قُوّة مطلقة

البادئة كل  -Omni، وتـدخل يف تركيبات لغوية تدل على الكلية و
الشمول ألكثر من شيء، ومن أمثلتها وصف املعرفة والعلم الكلي

occupational choice omega test
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غير احملدود  Omniscience، والقدرة أو القوة الكلية التي يتصف
بها ا سبحانه وتعالى.

omnipotent                    كُلّي القدرة،  شخص مطلق القوة
Oneirism                         أحالم يقظة، حالة حلم يف اليقظة

يـوجد هـذا االصطالح يف الـوصف القدمي للحـاالت النفسـية حني
تكـون األعراض الرئـيسية هي االنفـصال عن الواقع يف حـالة تشبه

احللم.
oneiroid state                             حالة شبة حَالِمة

Onomatology                                          عِلْم األسماء
والـوصف إسمي  Onomatistic أي ذو عالمـة باألسمـاء، ومنها
اشتقـاق علم أصـول الكلمـات Onomastics ويعـني أيضـا علم
األعالم الــذي يهـتم بــأصل األشكــال واألسمــاء لألشخــاص

واألماكن. 
onomatophobia                                  رُهَاب األسماء

خوف مرضي من سماع اسم معني.
Ontology                                  مَبْحَث الُوُجود ، الكَيِنْوُنة

البـادئة  -Onto تـدل على الـوجود أو الـكائـن احلي، ومنهـا علم
الوجود، والنشوء واالرتقاء الفردي.

ontogenesis                                 نُشُوء وارْتِقَاء فردي
Onychophagia                                        قَضْم األظافر

تتكـون الكلمـة من مقـطعني: األظـافر  -Onycho، والـقضم أو
األكل - phagia، ويطلق عـلى هـذه احلالـة أيضـا قضم األظـافر

 Nail biting، وتوجد معلومات عنها يف موضع سابق. 

Open                                                           مَفْتُوح
يدخـل هذا الوصف مبعنـى مفتوح أو مكشـوف أو صريح يف بعض
التــركيبـات والتـعبيــرات التي تـستخـدم يف عـلم النـفس والـطب

النفسي.
open-door policy                         سِيَاسة الباب املفتوح

)مجتمع عالجي مفتوح(
open-ended question                             سؤال مفتوح

)يف استطالع الرأي(.
open group                        )جَمَاعة مفتوحة )يف العالج
open-mindedness                                   تَفَتُح العقل

Operant                                        ًفَاعِلي،  مُحْدث أثرا
يـستخدم مصطلح التشريط الفاعلي يف علم النفس يف نظرية التعلم
التي تـشكل األسـاس للمـدرسـة الـسلـوكيـة والعالج الـسلـوكي

.Behavior therapy

operant conditianing                            تَشْرِيط فاعلي
Operation                                            عملية،  إجراء

استخـدم جـان بيـاجـيه Piaget مصـطلح عـمليـة  Operation يف
نظـريته حـول النمـو واالرتقـاء يف الطفـولـة، والـوصف إجـرائي
Operational، أو فـعال مـؤثر  Operative ويـستخـدم اللفظ يف

الطب العام لوصف العمليات اجلراحية.
operational                                               إجرائي
operational definition                          تعريف إجرائي
operationism                                عَمَلِياتية،  إجرائية

Ophidiphobia                                        رُهَاب األفَاعِي
خوف مرضي من الثعابني.

Ophthalmology                                         طِبّ العيون
يشمل هذا العلم تركيب العني ووظـيفة اإلبصار واملشكالت الطبية

واألمراض التي تصيب العني.
ophthalmic                                                 عيني

Opinion                                                          رَأْي
للتعبير عن الرأي أو االعتقاد الشخصي،  أما الرأي العام فهو اجتاه

تفكير الغالبية من الناس.
public opinion                                         رَأْي عـام

Opium                                               أفيون
األفيون Opium هـو مخدر يستخرج من نبات اخلشخا املعروف
علميـاً باسـم اخلشخـا املنـوم Papaver somniferuum الذي
حتتـوي خـالصته علـى نحـو  20 من مـشتقـات األفيـون القلـويـة
Opioid, Opiate كــذلك يـسـتخــدم لفـظ،Opium alkaloids

كمشتقـات من اللفظ األصلي، وباإلضافة إلـى األفيونات الطبيعية
توجـد مستـحضرات تخلـيقية مـنها الهيـروين Heroin الذي يـعتبر
أوسعها انـتشاراً. هناك معلومات أخرى حتت Morphine، وحتت

 Heroin، ويف مواضع أخرى.

opium use disorder                  اضطراب تعاطي األفيون
opioids                                                   أفيونات
opiates                                         أفيونات، مهدئات

Opportunistic                                              انْتِهَازي
مــن وصف مالئـم أو مـــوات Opportune، ومـنهـــا فـــرصـــة

 Opportunity، والوصف انتهازي أو نفعي.

Opposition                                          تَقَابُل،  تَعَارض
مـن الضد أو النقيـض Opposite ويعني أيضا املعـاكس أو املقابل،
أما اضطراب املعارض املتحدي فإنه أحد االضطرابات السلوكية يف

Omen opioids
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األطفال، ويتمـيز بالـعداء واملقاومـة والتحدي واستـخدام األلفاظ
القبيحة وعدم اإلصغاء للكبار ومعارضتهم ومضايقتهم، ويحدث
هـذا االضطـراب يف أطفال املـدارس بنسـبة 22% وتبـدأ مظـاهره يف

الطفولة أو املراهقة.
oppositional defiant disorder    اضطراب املعارض املتحدي

Optic/Optical                                                 بَصَري
نــسبـة إلــى البـصـر أو الـعني أو أي شـيء ذو عالقـة بــالبـصـر،
واخلداعـات البصـرية هـي توهـم رؤية صـور تختلف عن األشـياء

الواقعية مثل الذي يرى العصا  أو احلبل على أنها ثعبان.
optical illusion                                      خِدَاع بصري

Optimism                                                      لتَفَا
يعني التفاؤل النزوع إلى رؤية اجلوانب اإليجابية يف احلياة.

optimistic                                                 مُتَفائل
Optimum                                                      األمثل

لوصف الـشيء األمثل أو األفضل، أو الـدرجة املثلـى بني األقصى
.Minimum واألدنى ،Maximum 

optimal                                   أمْثَل،  أحْسَن،  أفْضَل
Oral                                                     فَمي،  شَفوي

يسـتخدم وصف فمي يف مجـموعة من الـتعبيرات التـي تستخدم يف
علـوم النفس،وقـد ورد يف نظـريات فـرويد أن مـراحل النمـو تبدأ
باملرحلة أو الـطور الفمي من امليالد حتـى يكمل الطفل العام األول
يليه املـرحلة الشرجيـة )1-3 سنوات( ثم املرحلـة اجلنسية )سن 5-3
سنوات(، ويف هذه املرحلة يكون الفم هو أكثر األعضاء حساسية،
وقـد أكد ذلك إريكسون يف وصفه للمـرحلة األولى من دورة احلياة

وهي السنة األولى يف حياة الطفل.
oral character                                         طَبْع فمي
oral crisis                                              أزمة فَمِية
orality                                                        فَمِية
oral phase                                              طور فمي
oral sadism                                           سَادِية فمية
oral stage                                             مَرْحلة فمية
oral zone                                             منطقة فمية

Orap (pimozide)        )أوراب )بيموزيد(: )دواء مضاد للذهان
Order                                          تَرْتِيب، نِظَام ، مُرَتَبـة

تستخدم الكـلمة أيضا مبعنـى أمر أو نوع أو طبقـة، واالشتقاق منها
Out of ومنهـا تعبيـر غيـر صالح ،Orderliness نظـام أو ترتـيب

.order

ordinal                                    تَرْتِيبي،  مُتَعلق بالنظم
Organ                                                           عُضْو

وتدخل الكلمة كبادئة يف تعبيرات بدايتها  -Organo لوصف أشياء
ذات عالقة بأحد أعضاء اجلسم، أما تعبير دونية العضو فقد ورد يف

.Adler (1870-1937) نظريات ألفريد أدلر
organ inferiority                                  دُونية العضو

Organic                                                       عُضْوي
نـسبة إلـى عضـو Organ، وهو وصف لألمـراض واالضطـرابات
التي تصيب أعضاء اجلسم اخملتلفة، ويقابلها االضطرابات الوظيفية
Functional التي تختل فيها الوظـائف فقط، وتضم االضطرابات

العـقليـة الـعضـويـة احلــاالت التـي تنـشــأ عن أمـراض املـخ مثل
االلتهابات واألورام والضمور وغير ذلك.

organic brain disorder             اضطراب الدماغ العضوي
organic mental disorder              اضطراب عقلي عضوي
organic psychosis                                 ذُهاَن عضوي
organicity                                    تعضية،  عضوانية

Organization                              تعضية، تنظيم،  منظمة
وصف يطلق علـى املنظـمات الـتي تعمل يف اجملـاالت اخملتلفـة مثل
World Health Organization مـنـظـمــة الــصحـــة العــاملـيــة

.WHO  ومختصرها
organizer                                                    ممُنَظ

Orgasm                               إيِغَاف،  نَشْوة ،  ذروة اجلماع
تتكـون املمارسة اجلـنسية مـن 4 مراحل أولها الـرغبة  Desire، ثم
،Orgasm ،التـي تصل ذروتهـا يف الـنشـوة Excitement اإلثـارة
وبعـده االنصـراف أو االنحالل  Resolution، ويحـدث ذلك يف
كل من الذكر واألنثى حيث متثل النشوة ذروة اللذة خالل االتصال
اجلنسـي، ويف الذكر تـسبق القذف مـباشرة، ويحـدث خاللها 5-4
انقـباضات يف األعضـاء التناسليـة، أما يف املرأة فـيحدث انقباض يف
الــرحـم، ويف املهـبل مبعــدل 3-15 مــرة، مع تـغيــرات أخــرى يف
ضـربات القلب وضغـط الدم وعضالت اجلـسم عمومـاً، وتصيب
Male & Female orgasmic االضطرابـات نشـوة الذكر واألنثى

.disorders

orgasm disorder                              اضطراب اإليغاف
orgasmic anhedonia                 فِقْدان االستمتاع بالنشوة

Orietation                                             تَوَجّه،  اهتِدَاء
الختبار التـوجه،  يتـم السؤال عـن الـزمان واملكـان واألشخاص،

opiates Orgasm
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ومن خالل تعرّف املريض على اليوم والتاريخ، وعلى املكان الذي
يتـواجــد فيه، واألشخـاص احمليـطني به يـتم حتـديـد قـدرته علـى

االهتداء.
oriented             )مُتَوجه، مُهْتَد )للزمان واملكان واألشخاص

Origin                                                   أصل،  مَنْبَت
تعبير عن شيء عتيد أو أصيل، أو املنشأ والبداية واملصدر.

original                                                     أصـلي
Orphan                                                          يتيم

الـيتيم هـو الصغيـر الذي فقـد أحد أبـويه أو كليـهما، وتـتم دراسة
االضطرابات النفسية يف األيتام وتأثير ذلك عليهم.

orphanage                                            ملجأ أيتام
orphanhood                                                 تيتم

Ornithophobia            )رُهَاب الطير )خوف مرضي من الطيور
Orphenandrine                أورفيناندرين )دواء مضاد للكولني

يف عالج األعراض اجلانبية ملضادات الذهان(
Ortho-                 صيغة إضافة معناها: مُسْتَقيم، صَحّ،  سَلِيم

بعض املصـطلحات التـي تدخل فيهـا هذه البـادئة يف تعبيـرات طبية
Orthostatic )مثل وصف هبـوط الضغـط القيامـي )عند الـوقوف

.hypotension

orthodox                                              عَقِيدة قومية
orthogenesis                                          نَشُوء سوي
orthostatic                                      قِيَامي، بالوقوف

Othello syndrome                         متالزمة )مرض( عطيل
)الشك والغيرة على الزوجة( 

هذه التـسمية مستوحاة من قصة XعطيلZ املعروفة من مؤلفات وليم
شكسبير.

Otherness                                                     الغيرية
االشتقــاق من آخــر  Other وتعنـي أيضـا ســابق أو علـى نحـو
،Otherwise مختلف، ومنهـا وصف بطـريقة أخـرى أو مختلف

ووصف غيبي  Otherworld نسبة إلى اآلخرة أو العالم اآلخر.
the other                                                        اآلخر

other (or unknown) disorder                  اضطراب آخر
)أو غير معروف(

Outer                                                          خارجي
من خارج Out، وتـدخل يف بعض التركيبات اللغوية التي تستخدم
يف الـكتــابــة الـطـبيــة مـثل مـنفـــذ   )يف التـشــريـح(، ونتــاج )يف

الفيزيولوجيا(، ومريض خارجي يف الطب اإلكلينيكي.
outlet                                                مَخْرَج ، مَنْفد
output                                                 نِتَاج، إنتاج
outpatient                             )مريض خارجي )بالعيادة

Over-                     صيغة إضافة معناها: أكثر، مُفْرط،  زَائِد
تعبر كلمـة  Over أيضا عن شـيء أعلى أو فوق، ومنهـا عموماً أو
ككـل  Overall، ومجموعـة التعبـيرات اللغـوية الـتي تدخـل فيها

صيغة اإلضافة  Over التي تعبر عن الزيادة واإلفراط والكثرة.
overactivity                                         فَرْط النشاط
overage                                     )فَوْق السن )املناسب
overdetermination                       فَرْط العزم والتصميم
overprotection                                فَرْط احلماية
overreaction                                       فَرْط استجابة
overvalued idea                        فِكْرة مبالغ يف تقييمها

Oxazepan        )أوكسازيبام )أحد مشتقات البنزوديازبني املهدئة
Oxygen                                                      أكسجني

األكسجـني ضرورى للحيـاة، ويدخل مع الهـيدروجني يف تـركيب
.O2  ًاملاء، ويرمز له كيميائيا

Oxygenation                                             أكسجة
Ozone                                                           أوزون

األوزون من أشكـال األكسجني ورمزه الـكيميائي O3، وهـو تعبير
مجـازي عن الهـواء النقـي املنعـ، ويكـوّن طبقـة حـول الغالف

األرضي، ويدخل يف نوع من العالج احلديث باألوزون.
ozonosphere                                        طبقة األوزون

Ozostomia                       رائحة الفم الكريهة، نَتَانِة التنفس
حالة مرضية تنبعث فيها رائحة كريهة من الفم تبعث على  النفور.

orgasm disorder Ozone
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P

P                                                           :)مختصر)

،probability -  احْتِمال  ،person -  شَخْص
percentage نسبة مئوية

Pain                                                                أَلَم
األلم هـو أكثر األعراض املرضـية انتشاراً، وهـو أهم أسباب زيارة
املرضـى لعيادات األطباء، ويهتم الطب الـنفسي بدراسة نوع األلم
الـذي يطلق عـليه اضطـراب األلم   Pain disorderوهـو ال ينـشأ
،Psychogenic عن سبب مـرضي عضـوي، لكنه نفـسي املنـشأ
ويحدث يف املرأة  أكـثر من الرجل بنسبـة 1:2، وله أسباب نفسية،
ويحدث يف صورة صداع، أو ألم الوجه، أو ألم الظهر أو املفاصل

أو آالم متفرقة يف اجلسم، ويتم عالجه بالوسائل النفسية.
pain control programs               برامج التحكم يف األلم
pain disorders                                 اضطرابات األلم
pain principle                                        مَبْدأ األلم
pain receptors                                 مُسْتَقبالت األلم
pain threshold                                       عَتَبَة األلم

Paleo-                            صِيغة إضافة معناها: قَدِمي، بِدائي
تدخل هـذه الصـيغة يف الـتعبيـر عن أشـياء بـدائيـة أو قدميـة، ومن
األمثلـة علـى ذلك البـاليـوجـرافيـا Paleography وهـي الكتـابـة

القدمية.
paleologic                                           مَنْطق بدائي
paleopsychology                            عِلْم النفس البدائي

Pali-                           صِيغة إضافة معناها: تَرْديد،  تِكْرار
من أمـثلــة احلـــاالت التـي يحــدث فـيهــا تكــرار الـكالم بعـض

االضطرابات الذهانية والعضوية.
palilalia                                  تِكْرار الكالم ،  لَجْلَجة
palilogia                            تِكْرار القول،  تَرْدِيد مَرَضِي

Palliative         )مُلَطِف،  مُخَفِف لأللم )دون إزالة املرض املسبب
يـوجد نـوع من املمـارسة الـطبيـة يعتمـد علـى تخفيف وتـسكني
أعراض املـرض يف احلاالت التـي ال يتحقق فيهـا الشفـاء الكامل،

.Palliative medicine وهو الطب التلطيفي
Palm                                                كَفْ،  راحـة اليـد

والوصف منهـا راحي Palmar  أي ذو عالقة بـراحة اليـد، ومنها
.Palm reader وصف قارئ الكف

palmar response                  )استجـابـة كفيـة )بـراحـة اليـد
palmistry                                              قِرَاءة الكَف 

Palsy                                                             شَلَل

يف حاالت الـشلل، يظهر قصـور وعدم كفاءة وظيفـة احلركة، مثل
الـشلل الـدمـاغي وشلل عـصب الـوجـه السـابع الـذي يحـدث يف

جانب واحد من الوجه يف العادة.
cerebral palsy                             )شَلَل مُخي )دِمَاغي
facial palsy/Bell's palsy             ZبِـلX شَلَل وَجْهِي/شلل

Pan-                                صِيغة إضافة معناها: كُلّ،  جَمِيع
تعني التـركيبـات التي حتتـوي على هـذه البادئـة العموم والـشمول

جلميع أجزاء مجموعة معينة.
pan-Arab                                              كُلّ  العَرَب
pan-anxiety                                             يقَلَق كُل
panphobia                                           خوف شامل
pansexual                                           عُمُوم جِنْسِي

Panacea                                            دواء عام، توليفة
دواء يـحتوي على مجموعـة كبيرة من العناصـر التي تعالج أمراضاً
متـعددة، واملثال علـى ذلك أقراص الTيتـامينات واملعـادن وعناصر

الغذاء الشاملة.
Panic                                                              هَلَع

مت إدخال مـسمى اضـطراب الهلـع يف التقسيـم األمريكي بـداية من
عـام 1980، وكـان الـوصـف السـابق لنـفس احلـالـة هـو متالزمـة
داكــوستـا  Da Costa's syndrome، ووصف فـرويـــد يف عـام
1895 عُصَاب القلق احلـاد  Acute anxiety neurosis، ومسمى

رُهـاب األمـاكـن املفتـوحـة Agoraphobia. ويف نـوبـات الهلع،
يحـدث خوف وقلق حاد يف فتـرة زمنية قصيـرة )بضع دقائق ودائماً
أقل من سـاعة( مـصحوب بخفقـان وسرعـة دقات القلب، ونـسبة

حدوثه حوالي 3% وله أسباب بيولوجية ونفسية ووراثية. 
panic attack                                           نَوْبَة الهَلَع
panic disorder                               االضطراب الهَلَعي
panic- inducing                           لد( للهلعمُسَبِب )مُو

Para-                            ،)بادئة معناها: علي جانب )حرفيا
غير سوي، مُنْحَرف،  ماوَرَاء

تـدخل هـذه البـادئة يف تـركيبـات لغـوية ومـصطلحـات تعبـر عن
انحـراف أو خلل أو شـذوذ يف بعـض الوظـائف العقلـية والـنفسـية

والسلوكية.
paragraphia                               خَطَل )خَلَل( الكتابة
paramnesia                             ضَالَل )تَحْرِيف( الذاكرة
paranormal                                      ما وَرَاء السُوَي
parapraxia                              خَطَل )شُذُوذ( التصرف
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Paradigm                                            نُمُوذج ،  طـرز
تعبير عن شيء يعتبر مثاالً  أو منوذجاً.

Paradox                                         تناقض، عدم اتفاق
تصف هذه الكلمة العبارات واألشياء املتناقضة ظاهرياً، والوصف
متنـاقض Paradoxical، ومن أمـثلة االسـتجابـات املتنـاقضـة ما
يحدث عـند استخـدام دواء مهدئ مـثل مشتقـات البنـزوديازبني،

فتكون االستجابة زيادة القلق واإلثارة بدالً من التهدئة.
paradoxical conduct                           سلوك متناقض
paradoxical response      )استجابة غير متفقة )مع املتوقع
paradoxical therapy                             عالج مناقض

Paraldehyde                             )بارالدهيد )دواء مهدىء
أحـد األدوية الـقدميـة، أدخل لالستخـدام الطبـي يف عام 1882،
استخـدم كمهـدئ ومنـوم بجرعـات 5 سم3 بـالعضل أو  10سم3

بالفم، وله طعم ورائحة مميزة.
Paraliphobia                                         رُهَاب اإلهمال

خوف مرضي من  إهمال الواجبات واملسؤوليات.
Parallel                                                        مُوَازي

تعبيـر عن التطـابق أو التـشابه أو الـتماثـل يف التعبيـرات النفـسية،
وتقول نظـريته التـوازي أن التغييـرات اجلسديـة والنفسيـة متالزمة

يؤثر كل منها يف اآلخر.
parallel dream             )حلم مُوَازي )للرغبات واالجتاهات
parallel play         )لعب مَوَازي )كل على حدة بجانب اآلخر
parallelism                                                توازي

Paralysis                                                        شَلَل
تعبـير عن فقـدان وظيفة احلـركة ألسـباب عضـوية نتـيجة خللل يف
اجلهاز العـصبي علـى مستـوى مراكـز املخ أو النخـاع الشـوكي أو
األعصـاب الطرفيـة، أو ألسباب نفـسية مثل فـقدان احلركـة نتيجة
لعوامل نفسيـة، كما يحدث يف حاالت الشلل الهستيري، والشلل
الرعـا هو الوصف الذي أطـلقه جيمس باركنـسون على املرض
املعروف حـالياً بـالباركنـسونيـة Parkinsonism ويتميـز بالـرعشة

والتيبس وبطء احلركة. 
paralysis agitans (parkinsonism )شَلَل رعاش باركنسونية
hysterical paralysis                             شَلَل هِسْتِيري
psychogenic paralysis                      شَلَل نفسي املنشأ

Parameter (s)                                        )مَعْلم )مَعَالِم
تعبير عن املعالم أو الدالالت التي تشير إلى شيء معني.

parametic                                                 مَعْلَمِي

Paranoia                                     بارانويا،  زَوَر ،  هُذاء
XالبارانويـاZ تعبير عن حالة مرضية نفـسية تتميز بتوهم الشخص أنه
مستهدف للتآمر واالضطهاد من اآلخرين حوله، وشعوره بالعظمة
والتميـز، وقد يكـون هذا الـتوهـم منظمـاً Systematized بحيث
يبـدو منطقيـاً ومقنعاً لآلخـرين، وتدخل هـذه احلالة يف التـصنيفات
Delusional احلديـثة حتت بـند االضطـراب التوهـمي أو الضاللي
disorder، وتعـرف هذه احلـالة بـالنـسبـة للـعامـة بتعبـير Xجـنون

العظمةZ، وهي وصف ملن يتخيل نفسه زعيماً أو صاحب رسالة أو
موهبة بصورة غير واقعية.

abortive paranoia              بارانويا مجهضة،  زَوَر جهيض
secondary paranoia              بارانويا ثانوية،  زَوَر ثانوي

Paranoid                           بارانوي ،  زوراني،  شبه هذائي
يسـتخدم وصف بارانـوي Paranoid لعدد من الظـواهر واحلاالت
واالضطـربات النفـسية الـتي تشتـرك يف توهـم أو ضالل االضطهاد
والعظمة، ويف أحد أنـواع الفصام تكون هذه الضالالت هي السمة
الرئـيسـية الضـطراب الـتفكيـر ويطلق علـيه الفصـام البـارانوي،
ويحـدث نــوع من اضطـراب الشـخصيـة يتـم فيه إسقـاط األفكـار
واملعتقدات على اآلخـرين، وتكون النزاعات البـارانوية هي السمة

الغالبة يف تفكيره وسلوكه.
paranoid character                   )طَابِع بارانوي )زوراني
paranoid disorder                            اضطراب بارانوي
paranoid personality                      شخصية بارانوية
paranoid schizophrenia             )فصام بارانوي )زوراني
paranoid trends                     )نَزَعات زورانية )بارانوية

Paraphilia                                               خطل جنسي
تـشمل االنحرافات أو أنـواع الشذوذ اجلنـسية عدة حـاالت لها آثار
عميـقة على الفـرد، ولتوضيح معـنى هذا املـصطلح، فإن الـوظيفة
اجلنـسية يفترض أن تسـاعد على األلفة اإلنسـانية وتدعم احلب بني
طـرفني، وقبل ذلك وبعـده فإن هـدفها الـرئيسي هـو التنـاسل، أما
الشذوذ أو االنحـرافات اجلنسية فـإنها على عكس ذلك تـؤثر سلبياً
على العالقات اإلنسـانية رغم أنها متارس بواسـطة نسبة صغيرة من
الناس لكنهـا تؤثر على دائرة اكبر من احمليطني بهم، ومن أنواع هذه
،Fetishism والفتـشية ،Exhibitionism االنحـرافات: التـعري
واالحـتكاك Frotteurism، وجمـاع األطفال Pedophilia )وهي
أكثـر هـذه احلـاالت انتـشـاراً حـيث يقـدر نـسبـة األطفـال الـذين
يتعـرضـون للتحـر اجلنـسي بحـوالـي 10-20% حتت سن 18(،
،Masochism واملـازوخيـة ،Sadism بـاإلضـافـة إلــى السـاديـة

paragraphia Paraphilia
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والتــزيي مبالبــس اجلنـس اآلخـر Transvestism، والـتبـصـص
Voyeurism، وغيــر ذلك، كمـا قــد يجتـمع أكثـر من نـوع من

الشذوذ يف شخص واحد. 
Paraphobia                                        رُهَاب خَفِيف

خوف مرضي حتت السيطرة والتحكم.
Paraphrenia            بارافرنيا،  إزوار ،  خيالء،  فصام متأخر

تشبه حالة البـارافرنيا يف أعراضها الفصـام البارانوي إال أنها تبدأ يف
مرحلـة منتصف العمـر وليس بدايـة الشباب مـثل حاالت الفصام،
وتكـــون الــضالالت واملعـتقـــدات اخلـــاطـئـــة شـبه مـنـظـمـــة
Semi-systematized delusions، ومنها نـوع يحدث يف مراحل

Late الـعمـر املـتقـدمـة ويـطلق علـيهــا البـارافــرنيــا املتـأخـرة
Paraphrenia، وحتدث بصفة خـاصة يف املرأة خصـوصاً العوانس

واألرامل، ويف 25% من احلاالت تـكون مصحوبـة بعجز يف السمع
أو الـبصـر، ومـن أمثلـة املـعتقــدات يف مثل هـذه احلـاالت ادعـاء

االغتصاب أو االستهداف العتداء اآلخرين.
involutional paraphrenia           )إزوار الهرم )انتكاسي

Parapsychology                 ،الباراسيكولوجي، خوارق النفس
ما وراء علم النفس

يدرس هـذا العلم الظواهـر اخلارقة مثل تـوارد اخلواطر والـتأثر عن
بعد ويحاول وضع تفسير لها.

Parasitophobia                                   رُهَاب الطُفَيلِيات
خوف مرضي من اإلصابة بالطفيليات.

Parasomnia                                    اضطراب نوم مرضي
تـضم هذه اجملمـوعة من اضـطرابات الـنوم بعض الـظواهر املـرضية
الـتي حتــدث أثنــاء النــوم ومنهـا علــى سبـيل املثــال الكــوابيـس
Nightmares، وفزع الـنوم  Sleep terror، واملـشي أثـناء الـنوم

Sleep walking، وطحـن األسنــان Bruxism، وغيــر ذلك من

االضطرابات التي حتدث أثناء النوم. 
Parataxia                                            إرْدَاف،  إلْحَاق

تعبـر الكلمـة عن تتـابع منـتظم لـشيء عقـب آخر يف الـترتـيب مثل
إرداف جملة بأخرى من غير أداة ربط.

parataxic mode                                   منوال إردايف
Parent                                                            وَالِد

تدل هذه الكلمـة على أي من الوالدين: األب أو األم، وهي داللة
علـى األصل أو املصـدر أو النـسب، وتـهتم الـدراسـات النفـسيـة
بالـوالدين لألطفـال الذين يعـانون من اضطـرابات نفـسية، وتـأثير
وفاة الوالدين علـى األبناء ورد الفعل لدى الـوالدين ملرض أو وفاة

األبنـاء، وتبدأ مـرحلة الوالـدين بالـزواج وتكوين األسـرة يف العقد
الثالث أو الـرابع من العمر يف العـادة، ومنها تبـدأ مشكالت عالقة

اآلباء باألبناء. 
parental                                            والدي، أبوي
parent-child                               مُشْكِالت عِالَقية بني

relational problems                        الوالد وطفله
parenthood                                                والدية
parenting style                                    نَمط الوالدية

Paresis                خَزل،  شَلَل )غير كامل(،  شَلَل حركي جزئي
هذا التعبير هو درجة أقل شدة من الشلل Paralysis وهو تعبير عن

ضعف أو تراجع يف وظيفة احلركة بدرجة جزئية.
general paresis                                 شَلَل )خزل( عام

Parietal lobe                           )الفَص اجلداري )يف الدِماغ
يقـع الفص اجلداري للمخ بني الفص األمـامي واخللفي فوق الفص
الصـدغي، وتتـسبب االضطـرابات البـؤرية Focal الـتي حتدث يف
الفص اجلداري يف أعراض تبعاً للمـراكز التي فقدت وظيفتها، ويف
متالزمة الفص اجلـداري تكون اإلصابـة واخللل يف الناحيـة اليمنى

.Hypomania  والهَوَس اخلفيف ،Denial وينشأ عنها اإلنكار
parietal lobe syndrome           متالزمة الفص اجلداري

Parkinson, James              جيمس باركنسون )طبيب إجنليزي
وصف الشلل الرعاش 1824-1775(

وصف جيمس بـاركنسون مرض الشلل الـرعا، ويوصف حالياً
مبـرض باركـنسـون، ويحـدث بعـد سن اخلمـسني يف العـادة،وله3
مظـاهـر رئيـسيـة هـي بطء احلـركـة Bradykinesia،واجلمـود أو
الـصَمَل Rigidity،واالرتعـاTremors   ويعـود الـسـبب إلـى
اضطراب يف وظائف اجلهـاز جار الهرمي Extrapyramidal نتيجة
Basal يف العقـد القـاعـديـةDopamine  لـنقص مـادة الـدوبــامني
ganglia واملــادة السـوداء Substania nigra يف الـدمــاغ، وتصل

نـسبة اإلصابة إلى200 من كل100 ألف شخص، ومن املضاعفات
اإلصابة باالكتئاب وتدهـور احلالة العقلية، ويتم العالج باستخدام
مـستـحضـرات تـرفع مـستـوى مـادة الـدوبــامني مـثل ليTودوبـا

.Levodopa

Parkinson's disease                               مرض باركنسون
(paralysis agitans)                        )الشلل االهتياجي(
Parkinsonism                 )الباركنسونية )مرض باركنسون
neuroloptic- induced  البــاركنـســونيــة النــاجمــة عن الـدواء
Parkinsonism               

Paraphobia Parkinson, James
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Parlodel (bromocreptin)                :)بارلودل )بروبوكربتني
دواء مضاد للبوالكتني ويستخدم يف الباركنسونية.

Parnate (tranylcypromine)        :)بارنيت )ترانيل سيبرومني
دواء مثبط ألكسيداز أحادي األمني يف عالج االكتئاب.

Paroxetine                                باروكستني )دواء معاضد
ملفعول السيروتونني،  يف عالج االكتئاب(

Paroxysm                                           اْنِتَياب، اشْتِدَاد
تعبـير عن نوبـة من االشتداد املـفاج أو النشـاط يف أعراض املرض
حتـدث بني فـترة وأخـرى، مثل نـوبات الـصرع ومـا يصـاحبهـا من

.EEG نشاط كهربي زائد للمخ يظهر يف تخطيط كهربية الدماغ
paroxysmal                                  انْتِيَابي،  اشْتِدَادي

Parsimony                                 الضَنّ،  التفسير البسيط
تعبر هذه الكلـمة عن البخل الشـديد أو الشح أو االقتصـاد الزائد،
والوصف منهـا بخيل Parsimonious، ويف الطب النفـسي  ـ  كما
يف الطـب عمومـاً  ـ  توجـد قاعـدة تقول بـضرورة وضع تـشخيص
واحد لـتفسيـر احلالـة املرضيـة بدالً من وضع عـدد من التفـسيرات
وأكثر من تشخيص لتلك األعراض املرضية، غير أن تعقد اخلبرات
والسلـوكيـات اإلنسـانيـة جتعل هـذا  املبـدأ غيـر ممكـن يف كثيـر من

احلاالت.
parsimony principle          )مبدأ الضَنّ )التفسير البسيط

Parthenophobia                                      رَُهاب البَكَارة
خوف مرضي من الفتاة البكر أو العذراء.

Partial                                                           جُزْئي
االشتقــاق من جـزء أو قـسـم  Part، واالرتبـاط اجلــزئي تعـبيـر
إحصـائي، أما ولع اجلـزء فهي حالـة انحراف جنـسي مصنف حتت
بنـد االنحرافـات اجلنسـية غيـر املصنفـة يف مكان آخـر ومن أمثـلتها
استخـدام الفم يف لعق األعـضاء اجلـنسيـة يف الرجل واملـرأة ويطلق

.Oralism على هذه احلالة أيضا الفمية
partial correlation                                    ارتـبــاط جُــزْئـي
partialism                                               وَلَع اجلُزْء

انحراف جنسي متعلق بجزء من اجلسم.
Participation                                                مُشَاركة

يـستخـدم تعبـير املـشاركـة أو التـقاسـم يف علم النفـس لوصـف ما
يحدث يف إحدى وسائل العالج الـسلوكي وهي النمذجـة املشتركة
التـي تعني تَعَلم املريض لسلوك جـديد من خالل احملاكاة واملالحظة
يف البدايـة حتى يصبح مـستعداً للقيـام مبثل هذا العـمل، ويستخدم

هذا األسلوب يف عالج اخلجل مــثالً.

participant                                                مُشَارِك
participant modeling                        النمذجة املشتركة
participant observer                          مُالَحظ مُشَارك

Partition                                  فَاصل،  تَجْزِئة ،  تَقْسِيمة
وصف للـتقسم أو الـتجزئـة بوضع حـواجز أو فـواصل، والتفـكير

التجزيئي يفشل يف التناول الشامل لألمور من كل اجلوانب.
partitive thinking                                تفكير جتزيئي

Passive                                       سَلْبِي،  سَالِب،  خَاضِع
والعكس هـو نشط Active، وتتميـز الشخصيـة السلبيـة العدوانية
مبقاومة سلبية لألنـشطة االجتماعية واملهنية، والنقد واحلسد وندب
سـوء احلـظ، والعـداء الــذي يتحـول إلـى سلـوك عــدواني نحـو

اآلخرين، وتصنف هذه احلالة ضمن اضطرابات الشخصية.
passive aggressive personality      شخصية سلبية عدوانية
passivism                                         سَلْبِية،  خُضُوع
passivity                                 تَأثُرِية،  قَابِلية، سَالِبية

Pastoral                                                         رَعَوي
نسبـة إلى الـرعاة من أهـل الريف، وتعـني برئ أو بـسيط، أو هي
وصـف ملا يـنسـب إلى رعـاة األبرشـيات مـن الكهنـة واألساقـفة،
ويـوجـد نـوع من اإلرشـاد الـرعـوي  Pastoral counseling حلل

بعض املشكالت باالستناد إلى العودة لتعاليم دينية.
Paternalism                                                     أُبُوة

واملعـني يـشـمل أي شيء مـسـتمـد أو مـوروث من نـاحيـة األب،
والطريقة األبوية هـي وصف للرعاية الشامـلة للفرد أو اجلماعة من
،paternal جانـب شخص له نفـوذ أو سلطـان، والوصـف أبوي

.Maternal ويقارن مبا هو مستمد من األم أو أمومي
Patho-                         صِيغة إضافة معناها: مَرَض،  مُعَاناة

تـوجد هذه الصيغة يف مصطلحات مختلفة تتعلق باألمراض ككل،
منهـا علـى سـبيل املثـال علم األمـراض الـذي يتكـون من البـادئـة
 Pathoومـقطع logy- التـي تعني علـم، وكان لفـظ اعتالل عقلي

Pathosisيستخـدم لوصف احلـاالت النفسـية علـى غرار عُـصَاب

Neurosis، وذُهَــــان Psychosis، غـيـــر أنه ال يــسـتخـــدم يف

التصـنيفات احلديـثة، أما صيغـة الالحقة  ـ pathy فإنهـا تعني أيضا
مرض مـثل السيكوبـاتية Psychopathy  وهي حالـة من اضطراب

الشخصية.
pathogenesis                         أمراض،  تَوَلد املَرَض
pathognomonic                      تشخيصي،  واسم للمرض
pathology                             الباثولوجيا، عِلْم األمراض

Parkinson's disease Paternalism
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pathological                                  باثولوجي،  مرضي
pathophobia                                        رُهَاب املرض

)خوف مرضي من األمراض(
pathosis                                   اعْتِالَل،  مُعَانَاة عَقْلِية

Patient                                                         مريض
يعنـي اللفـظ أيـضـا صـابـر أو صـامــد، ومنه مـريـض خــارجي
Outpatient وداخلي Inpatient حـسب مكـان العالج بـالعيـادة

اخلارجية أو  املستشفى، أو حسب نوع املرض.
psychiatric patient                               مريض نفسي

Pattern                                                 طراز ،  منوذج
كلمة تعبر عن مثال أو منط أو منوذج يحتذى يف الشكل أو السلوك.

behavior pattern                                  طراز سلوكي
Pavlov, Ivan Petrovich                عالم فيزيولوجيا( لوTبا

روسي 1936-1849(
يرتـبط اسم بـاTلو بـالتـجارب األولـى للـتوصـل إلى الـتشـريط
Conditioning يف جتربـة الكلب الـذي يرتبـط إفراز اللعـاب لديه

بالـطعام واملؤثـرات املصاحبـة مثل صوت اجلـرس، وكان ذلك من
أسس نظـريات التعلم فيـما بعد، وله نظـرية لتفسيـر مرض الفصام
على أساس التعلم الشرطي، وقد منح جائزة نوبل يف الفيزيولوجيا

والطب عام 1904.
Pavlov's experimant                             لوTجتربة با
Pavlov's theory of schizophrenia    للفصام لوTنظرية با

Pavor                                                     رُعْب،  فَزع
حتدث هـذه احلالـة أثناء الـنوم خصـوصاً يف األطفـال، وهي ضمن
اضطرابـات النوم، ومت وصف حالة الفزع الليلي Night terror يف

موضع سابق.
pavor nocturnus                                      فَزَع لَيْلِي

PCP (phencychidine)               مختصر:  فينسيكلدين ـ من
عقاقير  الهلوسة واإلدمان 

Pedigree                                نَسَب ،  أصل، شَجَرة نَسَب
يهـتم الطب الـنفسي بـدراسة الـنسب أو األصـل لتوضـيح العوامل
الوراثـية يف األمـراض النفـسيـة، وانتقـال األمراض الـنفسـية عـبر

األجيال  أو يف عائالت وأقارب املرضى.
pedigree study                          )دِرَاسة النَسَب )األصل
pedigreed                                         مَعْرُوف النَسَب

Pedo- (paedo-)                 صِيغة إضافة معناها: طِفْل، صَغِير
تدخل هذه البـادئة يف عدة مصطلحات عن حاالت تتعلق باألطفال

الصـغار، وعلى سبيل املـثال فإن حالـة امليل للممارسـة اجلنسية مع
األطفال هـي أحد االنحرافات اجلـنسية، أو تدخـل حتت بند انتهاك

األطفال  Child abuseواستغاللهم جنسياً من جانب الكبار.
pederasty                   الفسق بالصغار،  مجامعة األطفال
pederosis             عِشْق األطفال،  امليل )اجلنسي( لألطفال
pedologia                           كَالَم األطفال،  كَالَم طُفُولي
pedophilia             غلمة باألطفال، عِشْق )جِنْسي( لألطفال

Peer                                                 نِد ، نَظِير،  قَرِين
تـستخـدم هـذه الـكلمـة يف دراسـة سلـوك األطفـال واملــراهقني،
واملقارنـة بينهم وبني أقرانهم، وأسلوب تعاملهم داخل مجموعات

من نظرائهم.
peer groups                                     جماعات األقران

Pemoline                               بيمولني   )من املواد املماثلة
)sympathomimetics  للفعل الودي

Pendulum                                                      بِنْدوُل
والوصف منها بندولي Pendular وتعني متأرجح أو متذبذب فيما
يشبه حـركة بـندول الـساعـة، ويستخـدم الوصف مـجازاً للحـالة

املزاجية أو النفسية.
psychic pendulum                                 بندول نفسي

)تأرْجُح بني اجتاهات متعارضة(
Penetrance                                 )إنفاذ،  اختراق )وراثي

يعبـر هذا املـصطلح عن اخـتزان اجليـنات لتحـدث أثرهـا يف الكائن
احلـي، واالشتقــاق من االختـراق Penetration، وقـد يـستخـدم
التعبـير للـقدرة علـى الفهـم العميق، أو اخـتراق العـضو الـذكري

لفض البكارة عند املمارسة اجلنسية.
Penicillamine                                بنسالمني )دواء لعالج

)Wilson's disease مرض ويلسون
Peniaphobia                                            رُهَاب العَوَز

خوف مرضي من الفقر واحلاجة.
Penis                                             قضيب، عضو الذكر

تعبير عن العضـو الذكري للرجل بتركـيبه التشريحي وخواصه مثل
االنتصـاب للممـارسة اجلنـسية، غيـر أن التحليل النفـسي قد أورد
بعـض املصطلحات مثل متني أو حسد القضيب، وقضيب األنثى يف

كتابات فرويد وتفسيره لبعض الظواهر والسلوكيات النفسية.
penis envy                 )ني القضيب )يف التحليل النفسي
female penis             )قضيب األنثى )يف التحليل النفسي
penile                                   قضيبي، خاص بالقضيب

Patho- psychic pendulum
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Pentazocaine                                              بنتازوسني
مادة لهـا تأثـير شبيه بـاألفيونـات Opioid من اخملــدرات التخـليقية

.Synthetic narcotics

pentazocaine use disorder   اضطراب تعاطي البنتازوسني
Pentobarbital (Nembutal)                 )بنتاباربيتال )منبيتال

Short-acting أحد مشتقات الـباربتيورات من النوع قصير املفعول
barbiturate تبلغ فتـرة منتصف الـعمر له بني 3-6 سـاعات، ويتم

اختبـار حتدي املـادة بإعـطاء املـريض جـرعة 200 مللـيجرام بـالفم
ومالحظة أعراض التسمم ملعرفة شدة إدمان الباربتيورات.

pentobarbital challenge test     اختبار حتدي البنتاباربيتال
Peptides                                                      ببتيدات

تقوم بعض هذه املواد بوظيفة الناقالت العصبية يف اجلهاز العصبي،
وهي تتكون من سلسلة قصيرة من األحماض األمينية.

peptides neurotransmitter            وظيفة الناقل العصبي
function                                             للببتيدات

Percentile         مئوي،  رتبة مئوية، قسم مئوي (100/1)،  مئني
االشتقاق من Xيف املائةPercent  Z ورمزها % وتعني جزء من 100،

والنسبة املئوية Percentage هي النسبة إلى 100.
percentile rank                                       رتبة مئوية

Perception                                    يإدراك ،  إدراك حِس
يضمـن اإلدراك تفسير ما تستقبله احلـواس مثل ما نراه وما نسمعه،
وتعني عملية اإلدراك حتويل املنبهات احلسية إلى معلومات يف نطاق
الــوعـي، ومـن اضـطــرابـــات اإلدراك الهالوس بــأنـــواعهــا،
واخلداعات، وتوجد اختبارات إدراكية الكتشاف اخللل يف وظائف

اإلدراك احلسي واحلركي.
perception time                                    زَمَن اإلدراك
perceptivity                                          قُوَة اإلدراك
perceptual disturbance                        ارْتِباك إدراكي
perceptual performance                         أدَاء إدراكي
perceived self                                      الذّات املدرَكَة

Perfectionism                                         مَذْهَب الكَمَال
من كـامل أو مثـالي Perfect ومنهـا الكمـال Perfection وتعني
الـنضج أو  اخللو من العيـوب أو التمكن التام يف مجـال ما، ويدعو

مذهب الكمال إلى االرتفاع باألخالق إلى أسمى الدرجات.
perfectionist                       كمالي، شخص يدعو للكمال

Performance                                          أداء ،  تأدية
يدل علـى األداء أو القيـام بعمل أو إجنـاز، أو الفعالـية والـكفاءة،

ويتم اخـتبار األداء العملي من خالل املقـاييس النفسـية مثل مقياس
XوكسلرZ  للذكاء الذي يتضمن اجلزء اللفظي واألداء العملي.

performance curve                               مُنْحَنى األداء
performance test                                 اختبار  األداء

Perinatal                                               حوالي الوالدة
يتكـون مـن البـادئـة -Peri وتعـني حـول، أو قـرب، أو محـيط،
والوصف والدي Natal من الـوالدة، وتدل كلمة حول أو حوالي
الوالدة على أي حدث أو شيء يتعلق بالفترة  التي تسبق مباشرة أو

خالل أو بعد الوالدة.
perinatal disorder                     اضطراب حوالي الوالدة
perinatal history                          حوالي الوالدة تاري
perinatal loss                             الفقدان حوالي الوالدة

Period                                                     فترة،  دَوْر
وتعني الكلمة أيضـا عهد أو عصر، وتطلق على الدورة الشهرية يف
املـرأة، والــوصف دوري Periodic يصـف التكـرار علـى فتـرات
نظامـية، والوصف دورية Periodical يطـلق على الدوريات وهي

نشرات أو مجالت تصدر  دورياً.
periodic                                       دَوْرِي، على فترات

Peripheral                    مُحِيطي،  بعيد عن املركز ،  خارجي
.Central وصف للموقع البعيد عن املركز، والعكس مركزي

periphery                                                  مُحِيط
Permissive                                      مُتَسَامِح ، مُتَسَاهل

يستخـدم التعبيـر للتـسامح أو إجـازة شيء، والتـرخيص أو اإلذن
إلباحة عمل ما.

permissive environment                       بيئة مُتَسَامحة
permissiveness                                           سَمَاحة

Perphenazine (Trilafon)                 :)بيرفينازين )زيالفون
)دواء مضاد للذهان(

Perplexity                                             ارتباك،  حيرة
تـستخـدم هـذه الكلمـة أحيـانـا  يف وصف حـالـة وسلـوك مـرضـى

الفصام الذي يتصف باالرتباك واحليرة والتعقيد.
Persecution                                                 اضطهاد

يحـدث تـوهم أو ضـالل االضطهـاد يف مـرضــى الفصـام الـعقلي
والبـارانوي واالكـتئاب وغيـرها من احلـاالت الذهـانية حـني يعتقد
املريـض باخلـطأ أنـه مضطهـد ومسـتهدف للـمؤامـرات واألذى من

جانب اآلخرين.
delusion of persecution                       تَوَهُّم االضطهاد

Penetrance Period
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persecutory                                            اضطهادي
Perseveration             )دَأب، إبْقَاء،  تَرْديد )الكالم أو احلركة

يستخـدم هذا التعبـير يف الطب النفـسي لوصف حالـة االستمرار يف
تـكرار وترديـد كلمات أو حـركات معينـة ويحدث ذلـك يف مرضى

الفصام وبعض الذهانات العضوية واخلرف.
perseverance                                    استمرار، مثابرة

Person                                        شخص،  كائن إنساني
تعبير عن شخص أو إنسان بجـسده ونفسه، أو هو املظهر اخلارجي
لإلنـسان، والـوصف شخـصي Persona )انظـر بعده(، وحـسب
مفهـوم كـارل جـوستـاف يــوC.G.Yung  شخصـيته احلقـيقيـة
ويتعـامل به مع اآلخـرين فقـد يظل هـذا القنـاع ثابتـاً يخفي حقـيقة
الـشخص حتـى عن نفسه، ومـن مفاهيـم يو أيضـا وجود عـنصر
ذكورة خفي Animus يف املـرأة، وعنصـر أنوثـة يف الرجل تـضاف
هذه البـادئة إلى مجمـوعة مصطلحـات للتعبير عـن شيء جديد أو
حديـث، مثل وصف املدرسـة النفسـية السلـوكية اجلـديدة، واجتاه

التجديد يف نظرية فرويد.
persona               )للشخصية برسونا: قناع )اصطالح يو
person-centred therapy          عالج متمركز حول الشخص

Personal                                                      شخصي
هـــذا الـــوصف مـن شخـص Person، ومــنه مجـمـــوعـــة مـن
املـصطلحات النفـسية مثل صحـيفة املعطيـات الشخصيـة التي تضم
معـلومات عن تاريخ الشخص وحيـاته، والتاريخ الشخصي كجزء
من التـاريخ املـرضي للحـالة، والـهويـة الشـخصيـة وهي تعـريف

الشخص لنفسه ولآلخرين.
personal data sheet              صحيفة املعطيات الشخصية
personal history                              الشخصي التاري
personal identity                                 هُوِيّة شخصية

Personality                                                  شخصية
الـشخـصيـة هـي مجمـوعـة اخلصـائص الـذاتيــة املميـزة للفـرد أو
اجلماعة، وتضم الصفات أو السمـات Traits والنزعات السلوكية
واالنفـعالية للـشخص يف حياته اليـومية يف األحوال املعـتادة بصورة
مـستقـرة Stable ومتـوقعـة Predictable، وتعـتبــر اضطـرابـات
الشخصيـة من احلاالت املـرضية التـي يتم تصنـيفها يف مجمـوعات
Schizoid والفـصامي ،Paranoid تـضم األولى الـنوع البـارانوي
وتكون الصفـات الغالبة هنـا هي التطرف وغـرابة األطوار، وتضم
اجملمـوعــة الثــانيــة اضطـرابـات الـشخـصيــة املضــادة للمجـتمع
Narcissistic والنـرجسـية ،Borderline يـةواحلَد ،Antisocial

وتكــون الصفـات العـامـة هنــا هي االنفعـاليـة واملـيل لالنحـراف
السلـوكي، ويف اجملمـوعة الـثالثـة اضطراب الـشخصيـة االجتنـابية
Avoidant، واالعتـماديـة  Dependent، والوسـواسيـة القهـرية

 Obsessive-compulsiveواضطـرابات أخـرى مثل الـشخصـية

الــسلـبـيــة العــدوانـيــة  Passive aggressive، واالكـتـئــابـيــة
Depressive والعامل املشترك هنا هو القلق واخلوف، وقد يجتمع

أكثر مـن نوع من هـذه االضطـرابات يف نفـس الشخـص، وتوضع
اضطـرابـات الـشخـصيـة يف احملـور الثـاني Axis-II يف الـتصـنيف

األمريكي لتشخيص األمراض النفسية. 
وتضم اختبارات الشخصيـة مجموعة متعددة من املقـاييس النفسية
مثـل اختبـار ميـنسـوتـا متعـدد األوجه الـذي يشـار إليه مخـتصـراً
MMPI واختبارات أيزنك EPQ و EPI وقـد متت اإلشارة إليها يف

مواضع أخرى.
personality disorders                    اضطرابات الشخصية
personality tests                           اختبارات الشخصية
personality traits                             سِمَات الشخصية
personation                                    انْتِحَال الشخصية
personology                                       عِلْم الشخصية

Personnel                                             أفْرَاد، عَامِلون
يدل هذا التعبيـر على مجموع األشخاص مثل العاملني أو املوظفني

يف مكان ما.
personnel psychology                        عِلْم نَفْس األفراد
personnel research                              بُحُوث األفراد

Perspective                                                    مَنْظُور
يستخدم هـذا التعبير يف الهنـدسة أيضا لكـنه يعني يف الكتابـة الطبية
رؤية األشـياء أو املوضوعات وفقاً لوجهـة النظر كما تبدو من زاوية
معـينة، ومثـال ذلك املنظـور الديني ملـشكلة مـا، أو املنظـور الثقايف
Psychological أو املنـظـور الـنفــسي ،Cultural perspective

perspective فـي دراسة املسائل واملوضوعات اخملتلفة.

Persuation                                                      إقْنَاع
تعبـر الكلمـة عن القـدرة على اإلقـناع لفـرد أو جمـاعة بـأفكار أو
معتقـدات معينـة، والوصف لـشيء مُقْنع  Persuasiveواإلقنـاعية
Persuasiveness، ويستخـدم أسلوب العالج الـنفسي اإلقـناعي

بـاحلوار مع املـريض لتعـديل مفـاهيمه مـن خالل جلسـات العالج
النفسي.

persuasive therapy                               عِالَج إقناعي
Pervasive                                      مُتَخَلل، عَام،  مُنْتَشِر

periodic Personality
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يـستخدم هـذا املصطلح لـوصف مجمـوعة مـن االضطرابـات التي
حتـدث يف األطفـال وتـؤثـر علـى الـنمـو االجـتمـاعـي واللغـوى
والسلوكي يف مـرحلة الطفولـة، ومن أمثلتها الـذاتوية Autism  أو
،Rett's ZريتX عام 1943، ومرض ZكانـرX التوحـد الذي وصفه
الـذي وصف عـام 1965، ومرض XأسـبرجـرAsperger’s Z عام

1944، ويوجد وصف لهذه احلاالت يف مواضع أخرى.

pervasive developmental             اضطراب االرتقاء املنتشر
disorder               

Perversion                                انحراف )جِنْسي(،  شُذُوذ
يستخدم هذا التعبير أيضا مبعنى إفساد أو إساءة استخدام، وخاصة
يف االنحرافـات اجلنسـية Sexual perversions الـتي تضـم أنواع

الشذوذ يف املمارسة اجلنسية.
pervert                                             مُنْحَرف،  شَاذ

PET (positron                         مختصر:  التصوير املقطعي
emission tomography)                  باإلصدار البوزيتروني
Brain imaging  هـذا  الفحص مـن تقنيـات التـصويـر الدمـاغي
technique ويتـم بـاستـخــدام بعـض الـنظــائـر مـثـل الفلــور 18

Fluorine 18، أو  األكـسجني Oxygen 15  15، أو النيـتروجني

Nitrogen 13   13، ويـتم استــخـدام هـذا األسلـوب الكـتشـاف

بعض األمراض النفسية والعصبية.
Phagophobia                                          رُهَاب الطعام

خوف مرضي من تناول الطعام.
Phallus                                 ذَكَر )عُضْو الذكر(،  قَضِيب

األصل فالـوس أو قضيب Phallus وهو العضو الذكري أو ما يرمز
إليه، ومنه وصف قـضيبي Phallic  الـذي ورد يف كتـابات فـرويد
(1856-1936) حني وصف املـرحلة الثالثة التـي تتبع املرحلة الفمية

والشرجيـة باملرحلـة القضيبيـة Phallic stage  يف األطفال من سن
3-7 سنوات ولها خصائص مميزة يف النمو اجلنسي والنفسي.

phallic                                                     قضيبي
pallic love                  )حُبّ القضيب )يف التحليل النفسي
phallic stage                 )مرحلة قضيبية )عمر 3-7 سنوات
phallic symbol       )رَمْز القضيب )أي شيء مدبب مستطيل
Phantasy (= fantasy)                        تَخَيُالت  ـ  هَوَاجِس

األصـل فنتـازيــا أو فنتـازم Phantasm ويـعني الــوهم واخليـال أو
املظهـر اخلـادع  أو الصـور الــذهنيـة لألشيـاء، والـوصف خيـالي

.Phantastic

phantasia                                       تَخَيُّيل، تَهْجِيس

phantasm                                                  خَاطِرة
Phantom                                          شَبَح،  طيف خيال

الفـانتوم تعبـير عن شبح، ويـطلق على أشيـاء وهمية كـالسراب أو
األطياف الكاذبة، وظاهرة الشعور بإحساس مثل األلم أو الثقل أو
التنميل يف أحد األطراف عقب بتر هـذا الطرف يطلق عليها الطرف
الشبحي Phantom limb ألن هذا العضو ال وجود له واإلحساس

هنا كاذب.
phantom limb         )الطرف الشبحي، طيف الطرف )املبتور

Pharmaco-                      صيغة إضافة معناها: دواء،  عقار
يوصف كل ما يتعلق باألدوية والعقاقير يف مصطلحات تضم البادئة
Pharma ومنهــا أيضـا الـصيـدلــة Pharmacy، وعلم األدويـة،

وبعـض املـصـطلحــات الــدوائيــة مـثل حــركــة وتــأثيــر الــدواء
Pharmacodynamics, Pharmacokinetics بعــد تنـاوله داخل

اجلـسم وتفــاعله ليحـدث تـأثيــره العالجي وآثـاره اجلــانبيـة غيـر
املـرغـوبـة، والعالج الـدوائي Pharmacotherapy هـو أسلـوب
العالج عـن طريق العقـاقير يف األمـراض النفسـية والعـضويـة، أما
علم األدويــة النفـسيـة Psychopharmacology فـإنه يـبحث يف

العالج عن طريق األدوية التي تؤثر على احلالة النفسية.
pharmacological                              دوائي، عقاقيري
pharmacology                                       عِلْم األدوية
pharmacophobia                                 رهاب األدوية

)خوف مرضي من الدواء(
pharmacotherapy                                  عالج دوائي

Phase                                                             طور
تصف هذه الكـلمة طور أو مـرحلة أو وجه أو حالـة من جوانب أو
مظاهر معينة، وقد وردت يف كتابات فرويد وغيره يف وصف أطوار

ومراحل النمو يف الطفولة.
anal phase                             )الطور اإلستي )الشرجي
phase of life problem                   مشكلة طور من احلياة

Phencyclidine                 )فنسيكليدين )من عقاقير الهلوسة
phencyclidine-ralated                      اضطراب ذو عالقة

disorder                                       بالفنسيكليدين
Phenelzine                           فينلرين )دواء مثبط ألكسيداز

أحادي األمني   ـ  لعالج االكتئاب(
Phengophobia                                           رُهَاب النُور

)خوف مرضي من نور النهار يزول ليالً(
Phemobarbital                                         فينوباربيتال

personality disorders Phantom
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)من مشتقات الباربتيورات املهدئة واملنومة(
Phenomenon/phenomena                         ظاهرة /ظواهر

الـظــاهــرة هـي واقعــة أو حــادث يـتكـــرر وميكـن مالحـظـته،
والفينـومنـولـوجيـا أو علـم الظـاهـريــات يهتم بـوصف الظـواهـر

وشرحها وتصنيفها.
phenomenology                                 عِلْم الظاهريات
phenomenology                                          ظَاهِري

Phenothiazines              )فينوثيازينات )أدوية مضادة للذهان
تضم مجـموعة الفيـنوثيازينـات التي تتميـز بتركيب كـيميائي ثالثي
احللقات يحـتوي على ذرة نيتروجني يف احللقـة الوسطي ثالثة أنواع

تبعاً للسالسل اجلانبية  Side chains هي: 
1 ـ األولـيـــة Aliphatic:  ومـن أمـثلـتهــــا كلـــوربـــرمـــازيـن

.Chlorpramazine

2 ـ بـبــــرازيـن Piperazine: ومـن أمــثلــتهــــا فلــــوفـنــــزيـن

.Fluphenazine

3 ـ بـبــــرديـن Piperidine: ومـن أمــثلــتهــــا ثـيــــوريــــدازيـن
.Thioridazine

Phenylketonuria                               بيلة الفينيل كيتون
)خلل استقالبي مع تخلف عقلي( 

تعتبـر هذه احلالة )مختصر PCU( التي وصفها للمرة األولى فولنج
Inborn  عـام 1934 من العيـوب االستقالبـية الـوالدية  Folling

Metabolic error ويـتم انـتقــالهــا وراثيــاً كخــاصيـة مـتنـحيـة

Autosomal recessive وحتـدث بنـسبـة 1 يف كل 10-15 ألفـاً من

املـــوالـيـــد، ويف هـــذه احلـــالـــة ال يـتـم حتـــول الفـنـيل أالنـني
Phenylalanine وهـو أحـد األحمـاض األمـينيـة األسـاسيـة إلـى

بـاراتيـروزين  Paratyrosine لغيـاب إنزمي هـيدروكـسيـالز الفنيل
أالنني Phenylalanine hydroxylase وتكـون احلالـة مصحـوبة
بالتخلف الـعقلي يف غالبـية احلاالت مع أعـراض بدنيـة أخرى مثل
اإلكزميـا والقيء والتـشنجـات، ويتم تـأكيـد التـشخيص بـاختـبار
حمض الفنيل بيروTيك يف البول  Phenylpyruvic acid أو اختبار

.Guthrie inhibition assay

phenyl pyurvic disorder           يكTاضطراب الفنيل بيرو
Pheochromocytoma                                    ورم القوا

)خلل لب الغدة الكظرية(
حتدث هذه احلالة نتيجة لزيـادة إفراز الغذة الكظرية من منطقة اللب
Adrenal medulla  ملــادة األدرينــالني    Adrenaline بكـميـات

زائدة تؤدى إلى نوبات من ارتفــاع ضغـط الدم ومضاعفاته.

Phil-/Philo-                                       ّبادئة معناها: حُب
تـدخـل هـذه البـادئـة يف تــركيبـات لغـويـة ومصـطلحـات وتـعني
Philic او الالحقـــة  ـ Philous  محب،كمـا ان هنـاك الالحقـة  ـ

بنفس املعنى.
philanthropy                                           حُبّ اخلير
philogyny                                             حُبّ النساء
philosophy                                                 فلسفة

Phlegm                                                           بَلْغَم
يف النظـريات القـدمية منـذ أبقراط، يـنظر إلـى البلغم علـى أنه أحد
Phlegmatic أخالط البـدن ويـسـبب الكـسل والــوصف بلغـمي

ويعني البرود والالمباالة.
phlegmatic temperament                        مزاج بلغمي

Phobia                                  رُهَاب، خَوَّاف، خوف مرضي
يـوجد هـذا املصـطلح يف صفحـات متعـددة هنـا كوصـف حلاالت
XالـرُهَابZ املـرضيـة وهي اخلـوف غيـر املبـرر من مـصادر وأشـياء
معينة، وقد يستخدم اللفظ كالحقة  Phobic, -Phobe- والوصف
منهـا خـواف أو رهـابـي Phobic، ومن أنـواعهـا رُهَـاب اخلالء
،Social phobia واخلــــوف االجـتـمــــاعـي ،Agoraphobia

والـرهـاب احملــدد  Specific phobia، ويتـم العالج بـالـوسـائل
السلوكية والعقاقير.

phobic                                           شخص(  خوَّاف(
Phone                                                     فون، صوت

تعبـر هذه الكلمـة عن ما يتعـلق بالكالم أو الصـوت، ومن ذلك ما
يتعلق أيضـا بالهاتف )التليفـون(، والوصف صوتي Phonetic أو
مـتعلق بــالصـوت  Phonic، الالحقـة  Phone- أو Phony-، أو

Phonia-  تعني صوت أو كالم أو نطق.

phonation                       أحداث صوت،  إصدار الصوت
phonetics                                           عِلْم األصوات
phonological disorders                     اضطرابات صوتية
phonological dysfunction                عُسْر وظيفة الصوت
phonophobia      )رهاب األصوات )خوف مرضي من الصوت

Photic                                                          ضَوْئي
Photo- وهي وحدة الـضوء، والبـادئة Phot االشتـقاق من فـوت

أو -Phot  تدل على الـضوء، وتدخل يف بعـض التركيبـات واملصطلحات
منهـا الـعالج الضـوئي الـذي يـتم بـاستخــدام الضـوء يف حـاالت
االضطـرابات االكـتئابيـة املوسـمية Seasonal عن طـريق التعرض

.Light للضوء  ـ  توجد معلومات حتت مدخل ضوء

phantom limb philanthropy
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photophobia                                       رُهَاب الضوء
خوف مرضي من الضوء والبعد عنه.

photosensitivity                         حساسية مفرطة للضوء
phototherapy                           )عالج ضوئي )بالضوء

Phren-                                    صيغة إضافة معناها: عقل
وتـستخــدم أيضـا الالحقـة فــرنيــا  ـ  Phrenia بنفـس املعنـى يف
مـصـطلحــات نفــسيــة لعـل أكثــرهـــا شيــوعـــاً شيــزوفـــرنيــا
Schizophrenia، وبادئـة  ـ  Phren باإلضـافة إلـى معنـاها عقل

تدل على احلجاب احلاجز.
phrenalgia                                             أَلَم نفسي
phrenology                                            عِلْم العقل

Phyl-                   صِيغة إضافة معناها: شَعْب،  سُالَلة،  قَبِيلة
تدل هذه البادئـة على القبائل والشعوب والسالالت وهي من تعبير

إغريقي Phyle ويعني عشيرة.
phylogenetic                                               سُالَلي
phylopathology                                 أمراض الساللة

Physical                                  )بَدَني،  فيزيقي )فيزيائي
االشتقـاق من البادئـة  -Physi وتعني طبيعي، والـوصف يعبر عن

ما يتعلق باجلسد أو البدن، وتدخل يف تعبيرات وتراكيب لغوية.
physical examination                          الفحص البدني
physical health                                   الصحة البدنية
physical problem                      مشكلة )صحية(  بدنية

Physician                                                       طبيب
وصف عــام لألطبــاء، وحتظــى العالقــة بني الـطبـيب واملــريض

باالهتمام من اجلوانب الطبية والنفسية والقانونية واألخالقية.
physician-patient relationship       عالقة الطبيب باملريض

Physiognomy                                           علم الفراسة
علم الفـراسـة يهـتم مبالمح الـوجه وأسـاريـره كـدليل علـى اخللق
والصفـات واملزاج، ويـدل املصـطلح أيضـا على املـظهر اخلـارجي
والصفـات الـداخليـة التـي تتجلـى خـارجيـاً، والـوصف فـراسي

.Physiognomic

Physiology                      فيزيولوجيا،  علم وظائف األعضاء
عـلم الفيـزيولـوجيـا من العـلوم الـطبيـة األساسـية، وهـو يدرس
وظـائف أجهــزة اجلسـم اخملتلفـة، ويـوجـد ارتبـاط بني الـوظـائف

اجلسدية والنفسية.
physiological                               فيزيولوجي،  وظيفي

Physique                                           بِنْيَة،  بِنَاء اجلسم

يهـتم الطب الـنفسي بـدراسة التـكوين الـبدني وبـنية اجلـسم حيث
تربط بعض النظريـات النفسية بني البنية والقـابلية لإلصابة بأمراض
نفسية معينة، فالـبناء املكتنز Pyknic، وهو القصير املمتل، يرتبط
بـاالكتئـاب واالضطرابـات الوجـدانية، واجلـسد الطـويل النحيف
Athletic يـرتبط بالفـصام، أما البـناء البدنـي الرياضي Asthenic

فيرتبط باضطرابـات الشخصية، وال تصل هذه املالحظات إلى حد
اعتبارها حقائق علمية ثابتة.

Physostigmine                                         فيزوستجمني
)دواء لعالج الوهن العضلي(

Piaget, Jean                                              جان بياجيه
)عالم نفس سويسري 1980-1896(

ولـد بيـاجيه يف سـويسـرا، وتعـاون مع بلـويلـر يف العمل، ووضع
نظـريته التـي تفسـر النـمو الـعقلي واإلدراكي لـألطفال واملـراهقني
Gentic وكيـفيــة اكتـســابهـم املعــرفــة، وأطلق علــى نـظــريـته
epistemology وهي دراسـة لتطـور وتعـديل األفـكار والـقدرات

التي مت اكتسـابها علـى أسس بيـولوجيـة، كما وضع مـراحل النمو
املعريف مع السن يف األطفال واملراهقني.

Piaget theory                                      نظرية بياجيه
Pica                                    اشتهاء أكل مواد غير غذائية

XالـبيكاZ هي منـط من تناول بعـض األطعمة الغـريبة يف صـورة تشبه
الـوَحَم، وحتـدث يف األطفـال أكثـر من الكـبار بـنسـبة 10-23% يف
األطفـال مـن سن 1-6 سنـوات، وتـشمل املـواد التي يـتم تنـاولهـا
األحـجار والـقاذورات ومـواد الطـالء، وقد حتـدث هذه احلـالة يف

السيدات أثناء احلمل فقط.
Pick's disease                                             مرض بيك

)ضُمُور دِمَاغي مع تدهور الذاكرة(
حالـة مرضيـة تتميـز بحدوث عته وتـدهور عقلـي وسلوكي نـتيجة
لـضـمـــور يف مـنــطقـــة الفـص األمـــامـي والـصـــدغـي يف املخ
Frontotemporal region، ويـوضع هـذا املـرض كـأحـد أنـواع

.Differential diagnosis التشخيص التفريقي
Picture                                                          صُورة

تستخـدم الصـور يف عدد من االخـتبارات الـنفسيـة مثل اخـتبارات
الذكاء واالختبارات اإلسقاطية.

picture arrangement test               اختبار ترتيب الصور
picture completion test                  اختبار إكمال الصور
picture interpretation test              اختبار تفسير الصور

Pineal body                                       ،اجلسم الصنوبري

philogyny Physique
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الغدة الصنوبرية )يف الدماغ(
تعد الوظيفـة األساسية للجسم الصنوبري هي إفراز مادة امليالتونني
Melatonin ويقع يف موضع مـتوسط بجـوار سقف البطـني الثالث

 Circadianباملخ، وتقـوم مادة امليالتونني بتنظيم اإليقاع اليوماوي
 rhythmودورة النوم واليقظة.

Pituitary gland                                      الغدة النخامية
يطلق علـى هذه الغـدة XاملايسـتروMaster  Z الذي يـتحكم يف غدد
Anterior اجلسم الـصماء األخـرى، وتتكـون من الفـص األمامي
lobe واخللفي Posterior lobe، ومن الهـرمونات الرئيسية للفص

،TSH  والهرمـون املنبـه للدرقـية ،GH  األمامـي هرمـون النمـو
والهـرمـونــات ACTH و  FSH و  LH ومن هـرمـونـات الـفص
اخللفي ADH و Oxytocin، وهـرمـونـات أخـرى تفـرزهـا الغـدة
النخـاميـة، وينـتج اضطـراب إفراز هـذه الهـرمونـات عن خلل أو

مرض بالغدة النخامية يف عدد من احلاالت املرضية.
pituitary hormones                          هُرْمُونات نخامية
Placebo          ويه،  دواء رمزي بالسيبو،  دواء غُفل،  دواء

يسـتخدم هـذا الدواء الـوهمي لـلتأثـير اإليحـائي يف ممارسـة الطب
النفـسي، ويف أبحـاث األدويـة يـتم مقـارنـة الـدواءالغُفل بـالـدواء
األصلي مع تثبيت تشابه يف الشكل واللون وطريقة التناول، ونسبة
االستجـابة والتأثير التـي يحدثها الدواء الغفل تعود إلـى أهمية تأثير

اإليحاء كعالج يف بعض احلاالت النفسـية.
placebo effect                              )تأثير خادع )للدواء

Plato                    )أفالطون )فيلسوف يوناني 724-743 ق.م
platonization                   حُبّ عُذْري،  تَجْرِيد من الشهوة

Play                                                               لعب
يـستخدم اللعب كـوسيلة للتـشخيص والعالج عن طـريق مالحظة
أسلوب اللعـب يف األطفال، والطـريقة التـي يتعامل بهـا الطفل مع
أدوات اللعب، ويؤكـد إريكسون على أن اللعب له وظيفة عالجية
يف األطفـال والـكبـار، ومـن خالل اللـعب يف مـجمـوعـات تـتم
Play group مالحظة العالقـات داخل مجموعـة اللعب العالجية

.therapy

play therapy                                       عالج باللعب
Playroom                                             غُرْفة اللعب

Pleasure                                                  لَذَة،  سُرُور
Pleasure principle يف عــام 1911، وضع فـرويــد مبــدأ اللـذة
كـأحد قواعد الوظـائف العقلية ويعني أن الكـائن دائما لديه نزوع
ثـابت إلى احلصول على اللـذة وجتنب األلم من خالل التنفيس عن

التوتر، ويفسر ذلك بعض السلوكيات اإلنسانية.
pleasure principle                                   مبدأ  اللذة

Pluralism                                  التَعَدُدِية،  مَذْهَب الكثرة
االشتقاق مـن جمع Plural ويدل التـعبير علـى التعدد أو التـعددية
وتسـتخدم الـبادئـة -Pluri مبعنـى متعـدد أو كثيـر، ويقول مـذهب

التعددية بوجود أكثر من حقيقة واحدة.
pluralistic behavior                             سُلُوك األكثرية

Pnigerophobia                                      رُهَاب االختناق
خوف مرضي من كتم األنفاس.

Point                                                             نقطة
تدل الكلمة على نقطة أو موضع أو موقع، أو وحدة قياس )بنط(،
ويف الـدراسات الوبـائية لألمـراض النفسـية فإن اخـتيار نقطـة زمنية
)يـوم محدد يف العـام مثالً(. وحـساب نقـطة االنتـشار يتـم حسب

املعادلة:
Total population at same point 

Number of cases at that point of time 
= Point prevalence   

point of view                                     وِجْهَة نَظَر
point scale                                          مِقْيَاس نقطي
point prevalence                                 نقطة االنتشار

Poly-                    بادئة وصيغة معناها: كَثِير،  مُفْرط، مُتَعدد
تـدخل هــذه البـادئـة الـتي تـدل علــى التعــدد أو الكثـرة يف عـدة
تعبيرات، مثل الزواج املتعـدد أو تعدد الزوجات، وتسميات بعض

احلاالت الطبية والنفسية.
polygamy                            تَعَدد زَوَاجي،  زواج متعدد
polygyny                  )تعدد زوجات )أكثر من زوجة للرجل
polymorphism                  تشكل متعدد،  تعدد األشكال
polyneuritis                                   التهاب األعصاب
polyphobia               )رهاب متعدد  )خوف من عدة أشياء
polysubstance use disorder   اضطراب معاقرة مواد متعددة

Population             )مجتمع )سكاني( ، مجتمع )عينة بحثية
تدخـل الكلمة يف بعض الـتعبيرات اإلحصـائية يف دراسة الـوبائيات

.Epidemiology 

reference population               مجتمع )سكاني( مرجعي
sample population                               مجتمع العينة

Pornography                إباحية الكتابة،  التعبير عن اإلباحية
بالكلمة   والصورة 

Physostigmine Pleasure
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يـصنف ضمن االنحـرافات اجلنـسية االجتـاه إلى ممـارسة التـعبيرات
اإلباحية املنافية لآلداب عن طـريق الكتابة والرسم على اجلدران أو

نشر ذلك بأية وسيلة.
pornolognia                       عِشْق البغايا، وَلَع بالعَاهِرات

Porteus maze test               )اختبار متاهة بروتيوس )للذكاء
مت تصميم هذا االختبار عن طريـق وضع متاهات متدرجة الصعوبة
يطلب إلـى املفحوص منـها ـ األطفال عـادة ـ تتبع الطـريق من نقطة

البداية إلى الهدف.
Positive                                              مُوجَب،  إيجابي

تـدخل الـكلمـة يف بعـض التعـبيــرات مثل االجتـاهـات اإليجـابيـة
Negative والتفكير اإليجـابي والتدعيم املوجب، والعكس سلبي

ويدخل يف تعبيرات مماثلة عكس السابقة.
positive attitude                                   اجتاه إيجابي
positive reinforcement                          تدعيم موجب
positive thinking                                  تفكير موجب

Positron emission                      التصوير املقطعي باإلصدار
tomography (PET)                                 البوزيتروني

وردت معلومات حتت اخملتصر PET  يف موضع سابق.
Post-                                بادئة معناها: بَعْد، عُقْب،  وَرَاء

من التعبيرات التي تدخل منهـا البادئة -Post حاالت مرضية حتدث
بعـد الـوالدة أو البلـوغ أو عقـب الصـدمـات النفـسيـة واصـابـات
الرأس. ومن أمثلة هذه احلاالت اضطرابات الكَرْب التالي للصدمة
الـذي يعرف مختصراً  PTSD، وهي حالة تعقب الضغوط النفسية
الهـائلـة الـتي تفـوق االحتمـال مثل احلـرب والكـوارث الـطبـيعيـة
واحلوادث واجلرائم املقترنة بالعنف مثل االغتصاب، وكانت احلالة
تعرف بأسماء أخري قبل ذلك وتـرتبط بضحايا احلروب، وتصيب
احلالـة 1-3% من مجموع الناس، وتتميز بـاستعادة أحداث الصدمة
يف احللم والـيقظـة وجتـنب كل مـا يـذكـر بهـا، مـع استمـرار القلق

واالكتئاب واالضطراب النفسي عقب الصدمة لفترة طويلة.
postcoital headache                      صُدَاع ما بعد اجلِمَاع
postconcussional disorder         اضطراب ما بعد االرجتاج
posthypnotic  suggestion                    إيحاء بعد تنوميي
postnatal                                            عَقِب الوالدة
postpartum                                           بَعْد الوَضْع
psotpubertal                                       ما بعد البلوغ
posttraumatic stress         اضطراب الكَـرْب التالي للصدمة
disorder (PTSD)                 

Posture                                                وضع، وضعية
تعبر الكلـمة عن الوضع أو حـالة الوقـوف أو اجللوس أو اتخاذ أي
وضع خاص، حيـث يفيد ذلك يف مالحظـة حالة املـريض وداللتها
املرضيـة جسديـا ونفسيـا. ومن أمثلة األوضـاع الغريبـة يف املرضى
النفـسيني حـالة املـرونة الـشمعيـة التي يـتخذ فـيها مـرضي الفـصام

اجلامودي أوضاعا غريبة كالتماثيل ملدة طويلة.
postural                                             وَضْعِـي،  أوضـــاعـي

Potentiality                                    إمكانية
من األصل قوي أو فـعال potent، ويدل التعبيـر عن كمون قوة أو

طاقة محتملة.
potential                                   مُمْكِن،  كَامِن،  جُهْد
potentiation                                        تقوية، تعزيز

Power                                                              قُوّة
تدل الكلمة على كل نواحي القوة، من سلطة ونفوذ وطاقات بدنية
وعقليـة، وتدخل يف تعـبيرات عـامل القوة، واخـتبار القـوة، كما
تسـتخدم كلمـة قوة power  يف اإلحـصاء للتعـبير عن القـدرة على
رفـض الفــرض الصفـري  null hypothesis وإمكـانيـة التعـرف

على الفارق احلقيقي.
power factor                                           عامل قوة
power test                                             اختبار قوة

Practice                                                مُمَارسة، مِرَان
تستـخدم هذه الـكلمة يف الطـب مبعنى املمـارسة العمليـة، ومزاولة
،practitioner املهنـة عـمليـا، ويـطلق علــى الطـبيـب املمـارس

.praxis واالشتقاق من تطبيق عملي
general practice                      املمارسة )الطبية( العامة
private practice                 املمارسة )بالعيادات(  اخلاصة
practical                                                    عملي

Praecox                                           مُبَكّر،  قبل األوان
وصف الطـبيب األملـاني كـريـبلني (1856-1926) مـرض الفصـام
وأطـلق عليه تـسميـة اخلَـرَف املبكـر كحـالـة تخـتلف عن الهـوس
االكـتئـابي والـزَوَر وذلـك قبل أن يـضع بلـويلـر تـسـميــة الفصـام

.schizophrenia  ZشيزوفرينياX
dementia praecox    )للفصام ZكريبلنيX خَرَف مبكر )تسمية

Pragmatism                                    براجماتية،  ذرائعية
تــدل الكـلمــة علــى املـــذهب الـعمـلي يف الـتعــامل مع األمــور
واملشكالت، وتعتمد فلسفة الذرائع علـى النتائج العملية كمقياس

لتحديد قيمة األفكار ومصداقيتها.

pleasure principle PTSD
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pragmatic                                    براجماتي،  ذرائعي
Pre-                                                           )سابقة(

تدل املصطلحات الـتي تبدأ بالبادئـة  -pre على شيء يف ترتيب قبل
أو أسـبق أو مقدما، ومن احلـاالت املرضية متالزمـة ما قبل الطمث
التي تـعرف مختـصر ا PMS وهي خـاصة بـاملرأة وتتـميز بـتغيرات
دورية يف املـزاج واحلالة اجلسـدية والنفسيـة تبدأ عادة بعـد التبويض
وقبل عـدة أيام من نزول الطمث وتتزايد حـدتها كلما اقترب موعد
الطـمث، والسبـب هو تغيـرات هرمـونيـة يف مـستويـات هرمـونات
األندروجـني واإلستروجـني والبروجـسترون والـبروالكتـني، كما
تتـسبب مـادة البـروستـاجالنـدين الـتي يفـرزهـا الـرحم يف اآلالم

املصاحبة لهذه احلالة.
preadolescence                                  ما قبل املراهقة
preconception                                      فكرة مسبقة
preconscious                                      ماقبل الشعور
prefrontal                                            قبل اجلبهي
premature                            غير ناضج، مبتسر، خديج
premenstrual syndrome              متالزمة ما قبل الطمث
preschool period                           فترة ما قبل املدرسة
persenile                                           قبل شيخوخي

Precision                                                تدقيق،  دقة
داللة علـى الدقـة واإلحكام يف حتـديد صحيـح دون زيادة أو نقص

مع االهتمام بالتفاصيل.
precise                                              دقيق،  مدقق

Prediction                                                        تنبؤ
أهميـة التنبـؤ يف احلاالت املـرضية بـالوضع املـستقبلي، التـوقع بناء
على صـورة املرض احلـالية، وكـذلك يف الطب الـنفسي الـشرعي
التـنبؤ بخطورة بعض احلـاالت ووجوب التحذير مـنها واحلماية من
اجلـرائم التي يقدمون على ارتكابها، والوصف قابل للتنبؤ وعكسه

.unpredictable  هو غير قابل للتنبؤ
predictable                                           قابل للتنبؤ
predictability                                       قابلية التنبؤ

Predisposition                                استعداد،  استعدادية
مـن أمثلة ذلك االستعـداد الوراثي أو تكـوين الشخصيـة الذي ميهد
لإلصابة ببعض احلالت املـرضية، والعوامل املهـيئة حلدوث املرض
تـزيد إمكانـية اإلصابـة عند الـتعرض للضغـوط التي تظهـر الصورة

الكاملة للمرض.
predisposing factor          )عامل مهيىء )لإلصابة باملرض

Prehension                                           إملـام،  إمساك
تعبير عن الفهم واإلملام أو اإلدراك احلسي لشيء ما.

prehension test                                   اختبار اإلملــام
Prejudice                                   )حتيز،  انحياز )مغرض

تعبــر عن إجحـاف أو ضـرر أو أذى نـتيجــة للتحـامل أو الـتحيـز
املغرض الذي يتبع الهوى يف احلكم على األمور.

Preparation                                         حتضير،  إعداد
تدل الكلمة عن التحضير أو االستعداد إلجراء عمل ما، كما تطلق

أيضا على املستحضرات واملركبات الغذائية والطبية.
preparatory response                       استجابة حتضيرية

Present                                        حاضر،  حالي،  راهن
من عنـاصر الـتاريخ املـرضي للحـالة الـسؤال عـن الوضع احلـالي
للحـالة بـاإلضافـة إلى الـتـاريخ املــاضي past history، وفحص
احلـالة العقلية الـراهنة PSE هو أحـد أساليب فحص احلـالة العقلية

بصورة مرتبة.
present history                       املرضي( احلاضر( التاري
Present State Examination (PSE)             فحص احلالـة

)العقلية( الراهنة
Presentation                                  عرض،  تقدمي، مظهر

يسـتخدم هـذا التعبـير طبـيا يف تقـدمي احلاالت املـرضية أو عـرضها
بطريقـة منهجية للدراسـة، أو كوصف لعملية تقـدمي معلومات عن

موضوع طبي يف لقاء أو مؤمتر علمي.
Pressure                                                        ضغط

للضغط يف الطب النفسي مفهـوم معنوي يعني التأثـير غير املرغوب
للمـواقف واخلـبرات الـسلبيـة من النـاحيـة النفـسيـة، أما ضـغوط
األفكـار فهو تتـابعها وكثـرتها بصـورة تسـبب التشـوي الـذهني.

والضغوط االجتماعية تؤثر على سلوك الفرد وصحتة النفسية.
pressure of thought                             ضغط األفكـار
social pressures                               ضغوط اجتماعية

Prestige                                                مَكَانة،  مَنْزِلة
تدل الـكلمة على االعتبار واملقـام والنفوذ، والوصف: ذو مقام أو

.prestigious اعتبار
prestige suggestion                       إيحاء من ذي مكانة

Prevalence                                             معدل انتشار
)نسبة احلاالت املرضية يف أي وقت باجملتمع( 

يـعني االنتشـار عدد احلاالت املـرضية املـوجودة يف مكـان ما، وهو
مـصـطلـح من اإلحـصـــاء احليــوي biostatistics يـسـتخــدم يف

Posture Predisposition
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الدراسات الوبائية، وهناك أنواع من االنتشار منها:
1 ـ  نقطـة االنتـشار  point prevalence: وهـو االنتـشار يف نقـطة

زمنية أو يوم معني.
2 ـ  االنتـشار مـدى احليـاة  life time prevalence: وهو فـرصة

اإلصابة على مدى احلياة.
3 ـ  االنتشـار املعالَج treated prevalence: وهو عدد األشخاص

الذين يتم عالجهم.
4 ـ  انتشار القطـاع العرضي cross-sectional prevalence: عند

دراسة االنتشار ملرة واحدة يف موعد زمني واحد.
Prevention                                    )وقاية )من األمراض

الـوقـايـة من األمـراض يـوصـى بهـا قـبل العالج، ويـوجـد ثالث
مستـويات من الـوقاية هـي:  الوقايـة األولية primary، والثـانوية
.preventive والوصف وقائي ،tertiary والثالثية ،secondary

Priapism                                    قُسوح، انتصاب مستمر
حتدث هذه احلالة النادرة يف صورة انـتصاب العضو الذكري للرجل
بصـورة مستمرة ومؤملـة يف حاالت مرضية عضـوية أو نتيجة لبعض
األدوية، وعـند الـبحث عن األصل يف هـذا املصطـلح وجدتـة من
Xبريـابوسpriapuus Z وهـو إله القـوة التنـاسلـية عـند الـذكور يف

امليثولوجيا اإلغريقية والرومانية.
Pride                                                   اعتزاز،  إكبار

تطلق هـذه الكلـمة أيـضا لـوصف الغـرور والكبـرياء، والـوصف
املتكبر  prideful وهو الشخص الذي يتيه غرورا وزهوا.

pride system                           )نسق االعتزاز )بالنفس
Primary                                              أولي،  ابتدائي

تـصف هذه الكلمة كل مـا هو ابتدائي أو بـدائي أو يأتي أوالً كشيء
أصلي أو  أساسي، وتدخل يف تركيبات وتعبيرات مختلفة.

primary ability                                       قدرة أولية
primary data                                     معطيات أولية
primary drive                               باعث )دافع( أولي
primary need                                        حاجة أولية

Primidone                     )برمييـدون )دواء مضاد لالختالجات
Primitive                                                       بدائي

وصف للـسلـوكيـات واألشيـاء البـدائيـة أو الفطـريـة الـتي تتـسم
بالـبساطة أو الـسذاجة، وتتم دراسـة السلوك البـدائي يف اجملتمعات

القبلية البعيدة عن احلضارة واملدنية.
primitive behavior                                سلوك بدائي

Principle                                                         مبدأ

تطلق الـكلمة علـى املبدأ  أو القـاعدة، ومن أمـثلة ذلك مبـدأ اللذة
الذي ورد يف كتابات فرويد وتوجد معلومات عنه يف موضع آخر.

pleasure principle                                    مبدأ اللذة
Privacy                                                     خصوصية

اخلـصوصيـة وصف ألمور سـرية أو خـاصة أو شخـصية تـدل على
إيحـاء بالعورة التي اليجوز  إظهارها للناس، والوصف خصوصي
private يـستخدم طبيـا على سبيل املـثال لوصف ممـارسة الطب يف

.private practice العيادات اخلاصة
private                                          خصوصي، خاص

Privilege                                               ميزة ، امتياز
يـدل التعبـير عن االمـتياز أو حق الـتمتع مبيـزة، ويف الطب الـنفسي
الشرعي توجـد هذه احلالة يف منح امـتياز للمريض للـمحافظة على
حقه يف سـرية مـا يدلـي به من معـلومـات يف عالقـته مع الطـبيب،

وعدم جواز إفشاء سر املريض من جانب الطبيب.
Probability                                                   احتمال

االحتمـال هـو تـرجيح أمـر محـتمل حـدوثه، والـوصف محـتمل
probable، وتـدخل الكلمـة يف تعبيـرات إحصـائيـة مثل منحـنى

االحتمال ونظرية االحتماالت.
probability curve                              منحنى االحتمال
probability theory                           نظرية االحتماالت

Proband                     )الشاهد األصلي )يف دراسات الوراثة
يستخدم هـذا اللتعبير يف دراسـة الوراثة، والبـادئة قبل -pro  تعني

أيضا  أمامي أو سابق أو مناصر ومؤيد.
broband method                      طريقة الشواهد  األصلية

Problem                                  مشكلة، مسألة،  إشكالية
تعبـر عن مـشكـالت السلـوك والعالقـات، واملـشكالت الـصحيـة
والنفسيـة، والوصف مـشكل problematic يعني مـشكوك فيه أو

غير ثابت يحتمل اجلدل.
problem solving                                  حل املشكالت

Process                                     عملية،  سلسلة تغييرات
،procession تعـني الكلمة أيـضا تقدم أو منـو زائد، ومنهـا انبثاق
والعملية الالشعوريـة تتم على مستوى الـعقل الباطن دون مستوى

الوعي.
unconscious process                         عملية ال شعورية

Prochlorperazine            )بروكلوربرازين )دواء مضاد للذهان
Procyclidine                   )بروسيكلدين )دواء مضاد للكولني
Production                                                     إنتاج

predisposing factor Primitive
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ومنهـا نتاج  product، ويتـضمن اإلنتاج الفـكري واألدبي والفني
أيضا، واإلنتاجية هي القدرة على اإلنتاج.

productive                                           منتج، مثمر
productivity                                     إنتاجية،  إثمار

Profession                                                      مهنـة
medical تـعبير عن املهنة أو احلرفة واملـشتغلني بها مثل املهن الطبية
 profession، والــوصف مهنـي  professional، ومنهـا املهـنيـة

،profes sor  ويــسـتخـــدم لفـظ أسـتـــاذ ،professionalism 

واألستاذية professorship، والوصف أستاذي  professorial ملا
يختص باألساتذة يف اجلامعات.

professional standard                           مستوى مهني
Profile                                 بروفيل، مِبْيَان، صفحة نفسية

البـروفيل هـو الصـورة اجلــانبيـة، وتعنـي الكلمـة صفحـة أو حملـة
مختصرة عن حياة الشخص أو عن موضوع.

profile chart                                        لوحة مبيانية
Progeria                                      شيخوخة مبكرة، شُيا

geria وشيخوخة ،pro يكون التعبيـر من املبادئـة سابق أو مبكـر  ـ
وهي ظهور مالمح الشيخوخة يف سن مبكرة.

Prognosis                            تنبؤ ،  تكهن، مآل، مستقبلية
عند وصف األمـراض النفسـية أو العضـوية ميكن الـتنبؤ مبـآل حالة
،pro  املرضى تبعاً  للتشخيص، ويتكون التعبير من البادئة سابق  ـ

.gnosis وتَعَرُّف
Programming                                                 برمجة

من بـرنــامج program وهـو املـنهج أو الـبيــان، وتكـتب أيـضـا
program، ومن األسـاليب العالجـية الـنفسـية أسلـوب البـرمجة

Neuro-linguistic ًاللغـويـة الـعصـبيـة الـذي يعـرف مخـتصـر ا
.programming; NLP

program                                       برنامج، خطة عمل
programatic                                            برنامجي

Progress                                          تقدم، حترّك، تَرَّقي
Progressive تعبـر الكلمة عن التقدم واالرتقاء، والوصف متقدم
وتعني شيء آخذ يف التقدم أو متزايـد تصاعدياً أو متدرج، واختبار
املصفوفات هـو أحد االختبارات النفسيـة لقياس القدرات العقلية،
أما أسـلوب االستـرخاء التـدريجي فـإنه أحد األسـاليب العـالجية
الـسلوكـية للـتخلص من القلـق والتوتـر، وتقوم فـكرة االستـرخاء
على التدريب على التخلص من التوتر العضلي عن طريق جلسات
تـتم فيها ممارسة الـتدريب إرادياً وتكراره حتـى يتم التحكم يف حالة

االنقباض املـستمر للعـضالت واستبدالهـا باالستـرخاء فيـؤثر ذلك
إيجابيـاً على احلالة النفسـية، وتوجد شرائط كـاسيت للمساعدة يف

تطبيق تدريبات االسترخاء ملن يرغب.
progressive                             ٍمتقدم،  متحرك،  مُتَرق
progressive matrices test         اختبار املصفوفات املتقدمة
progressive relaxation                      استرخاء تدريجي

Projection                 )إسقاط )إلقاء األفكار على الغير
اإلسقـاط من اآلليات الـدفاعية الـنرجسيـة غير النـاضجة ويعني أن
يقـوم الشخص بـإسقاط املشـاعر والصفـات الداخليـة غير املقـبولة
لديه علـى اآلخرين وتوهـم أنها خارجيـة يتصف بها غـيره وليست
داخله، واالشتقـاق من  Project وتـعني تـسليـط الضـوء لـيظهـر
صورة، والطرق اإلسقاطية وسائل لالختبارات النفسية مثل اختبار
نقطـة احلبر Inkblot الـذي وضعه الطبـيب السـويسـرى رور شاخ
 Rorschach (1884 - 1922)، ويتم عـن طريق سؤال املفحوص

عن الشكل الذي تكـونه نقطة حبـر على ورقة، ومـن تفسيره ميكن
االستدالل على حالته النفسية.

projective technique                           طريقة إسقاطية
projective test                                   اختبار إسقاطي

Prolactin inhibition                               كَفّ البروالكتني
البروالكتني Prolactin هو أحد هرمونات الغدة النخامية األمامية،
 Dopamine وله عـالقة مـباشـرة يف تنـظيم إنـتاجـه مبادة دوبـامني
الـتي تـــرتبـط أيـضــا بــاسـتخــدام األدويــة املـضــادة للــذهــان

.Antipsychotics

Promiscuity                               مخالطة غير مشروعة
يطلق هذا التعبيـر على االتصال اجلنسي غيـر الشرعي غير املقصور

على امرأة واحدة وخارج نطاق الزواج.
promiscous                           غير شرعي،  غير انتقائي

Promazine                         )برومازين )دواء مضاد للذهان
Proneness                                       استهداف، تعرضية

يـزيد التعـرض للحوادث ألسبـاب نفسيـة داخلية رغـم أن األمر قد
يبدو نتيجة للقضاء والقدر.

accident-proneness                 قابلية التعرض  للحوادث
Propaganda                                                   دعاية

تعبيـر عن األفكار واملعلـومات واإلشاعـات التي تنشـر على سبيل
الدعاية.

propaganda analysis                            حتليل الدعاية
Prophylaxis                                 وقاية،  إجراءات وقائية

primitive behavior Progress
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الـوقايـة من األمراض واإلجـراءات التي تـتخذ لـذلك، والوصف
.Prophylactic وقائي

Proranolol (Inderal)          بروبرانولول )إندرال(: )دواء مثبط
بيتا أدرينالي،  يستخدم لعالج القلق(

Prosody                                   علم العَرُوض،  نَظّم الشعر
وتعبـر الكلمـة عن التـذوق والـشعـور الـداخلي، وحـالـة انعـدام

.Aprosocdia املشاعر
Prostitution                                            دَعَارة،  بَغَاء

من بغي Prostitute وتوصف أيضا بالـعاهرة أو املومس، ولظاهرة
البغاء جوانب نفسية.

Protest                                                        احتجاج
تفيـد االحتجـاج واالعتـراض والشكـوى، ومنـها الـبروتـستـانت

Protestant وهو وصف التباع مذهب البروتستانتية.

protest stage                                    مرحلة االحتجاج
body protest                                       احتجاج بدني

Protriptyline                                بروتربتلني )دواء ثالثي
احللقات مضاد لالكتئاب(

Proverb test                                            اختبار أمثال
تعني كـلمة مثل  Proverb األقـوال أو األشخاص الـذين يتخذون
كـمثل يضـرب، ويف املقـابلـة النفـسيـة عنـد فحـص احلالـة العقلـية
والقدرة علـى التفـكير الـسليم يـطلب من املفحـوص تقدمي تفـسير
ملفهـوم أحـد األمثـال الـسـائـدة ملعـرفـة مـدى تـأثـر القـدرة علـى
استخالص املعنى، ومن األمثال العـامية املصرية شائعة االستخدام
X :ومقـولة ،Zعلى قـد حلافـك مد رجليكX :لهذا الغـرض مقولـة
اللـي بيته من زجـاج ال يقذف النـاس بالطـوبZ، ويختلف تفـسير
األسـويـاء اجملـرد Abstract عـن التفـسيـر املـرضي الـذي قـد يـهتم

باملعنى احملسوس Concrete دون االهتمام باملعنى اخلفي. 
Prozac (fluoxetine)           بروزاك )فلوكستني(: )دواء منشط

للسيروتونني مضاد لالكتئاب(
Pruritus                                                   حَكّة جلدية

من األعـراض السيكوسومـاتية تأثر اجللـد باحلالة النـفسية، وتوجد
قـائمة طـويلة من األمـراض اجللديـة املعروفـة لها أسبـاب وعوامل

نفسية.
psychogenic pruritus                حكة جلدية نفسية املنشأ

PSE (Present State Examination)       مختصر: فحص احلالة
)العقلية( الراهنة

فحص احلالة العقلية الواهنة للمريض وفق خطوات مرتبة.

Pseudo-              صيغة إضافة معناها: زَاِئف،  مُصْطَنع، كَاذِب
توجد هـذه البادئة يف مجمـوعة املصطلحـات الطبية والنفـسية لتدل
علـى وضع زائف أو كاذب أو مصـطنع، واملثال علـى ذلك التشنج
الكـاذب نتيجـة عوامل نـفسيـة وليـس الصـرع، واخلَرَف الـكاذب
بسـبب االكتئاب مقـارنة مبرض ألـزهامير، والهالوس الكـاذبة التي
يشعر خاللها املريض أنه يف حالـة هلوسة وما يستقبله غير حقيقي،
وقول الـزور املصـطنع يحـدث يف حالـة االضطـرابات املـصطنـعة
Factitious disorders، ومن ذلك أيضـا حاالت احلَـمْل الكاذب

Pseudocyesis وهو نـظريات وافتراضـات يعتبرها الـبعض باخلطأ

أنها من العلوم.
pseudoaggression                                 عدوان كاذب
pseudoconvulsion                                  تشنج كاذب
pseudodementia                                    خَرَف كاذب
pseudohallucination                              هلوسة كاذبة
pseudoidentification                             تقمص كاذب
pseudologia fantastica                     قول الزور املصطنع
pseudo paralysis                                    شلل كاذب

Psych- / psycho-                      :بادئة وصيغة إضافة معناها
نَفْس،  عَقْل،  نفسي

األصل يف الكلمة نفس Psyche من امليثولوجيا اإلغريقية أنها أميرة
فاتـنة اجلمـال أحبها كـيوبيـد، ومن البـادئة  -Psychمجمـوعة من
املصطلحات النفسية، والوصف نفسي Psychic، واملقابل للنفس
هــو اجلسـد  Soma، وجتـتمع الكـلمتـان معـاً يف مصـطلح نفـسي

.Psychosomatic جسدى
psyche                                         نفس،  عقل،  روح
psychalgia                                              ألم نفسي
psychasthenia                                        وَهَن نفسي
psychedelics                       )مهيجات نفسية )مهلوسات
psyche - soma interaction              تفاعل النفس واجلسد
psychic                                           نفسي،  نفساني

Psychiatry                                             الطب النفسي
يعتـبر الطب الـنفسي Psychiatry من فـروع الطب األساسـية التي
بـدأ االهتمـام بهـا قدميـاً حيـث توجـد يف تاريـخ الطب إشـارة إلى
أمراض الـنفس والـعقل وعالقتهـا بأمـراض اجلسـد، وقد تـزايد
االهـتمــام بتـخصـص الطـب النفـسي حــديثـاً مع زيــادة انتـشـار
االضطرابات الـنفسية، ووضع الصحة النفـسية ضمن األولويات،
ومن مالمح التطـور يف الطب النفسي ظهور وسائـل جديدة متنوعة

progressive Proverb test
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لـلعالج بأساليب إنـسانية مالئمـة، وتطور التعليـم الطبي النفسي،
والتصنيفـات احلديثة لالضـطرابات النفـسية مثل التـصنيف الدولي
ICD، واألمــــريكـي DSM، وظهـــور تخـصـصـــات دقـيقـــة

Subspecialties بجـانب الطـب النفسـي العام مـن أمثلتهـا الطب

النفسي لألطفال واملسـنني واجملتمع والشرعي، مع استمرار  االجتاه
لـلتطـويـر والتـوسع يف مجـال الطب الـنفسـي يف املسـتقبل مقـارنـة

بالتخصصات الطبية األخرى.
child psychiatry                              طب نفس األطفال
general psychiatry                         الطب النفسي العام
geriatric psychiatry                          طب نفس املسنني
forensic psychiatry                     الطب النفسي الشرعي
social psychiatry                     الطب النفسي االجتماعي

Psychiatric                            طب نفسي، نفسي،  نفساني
الــوصف نفـســـاني Psychiatric نــسبــة إلــى الــطب الـنفــسي
Psychiatry يتـم استخدامه لـوصف االضطرابـات النفسيـة وغير

ذلك مـن التعـبيـرات التـي تنـسب إلــى الطـب النفـسي، وتـوجـد
مـصطلحـات قـدميـة كـانت تـستخـدم بنفـس املعنـى مـثل مجنـون
Lunatic، ومنها وصف املصحات العقلية  Lunatic asylum من

.Lunacy اجلنون
psychiatric case                                     حالة نفسية
psychiatric disorder                           اضطراب نفسي
psychiatric emergencies                       طوارىء نفسية
psychiatric evaluation                            تقييم نفسي
psychiatric report                                  تقرير نفسي

Psychiatrist                                             طبيب نفسي
هذا التعبير يعني الطـبيب النفسي، ويعرف أيضا بالدكتور النفساني
يف اللغـة الـدارجـة، كمـا أن هنـاك بعض الـتعبيـرات يف اللهجـات
الدارجة األجنبية مثل  Shrink، وكذلك  Alienist، وتعني أيضا

الطبيب العقلي أو النفسي.
professional psychiatrist                  طبيب نفسي مهني

Psychoactive                                            مؤثر نفسي
وصف للمـواد التي تـؤثر علـى احلالـة النفسـية من األدويـة واملواد
األخرى التي حتـددها جداول صـيدلية بـالنسبـة للعقاقيـر، وقواعد

.Illicit  قانونية بالنسبة للمواد احملظورة
psychoactive substance                     ًمادة مؤثرة نفسيا

Psychoanalysis                                         حتليل نفسي
بـدأ استخدام التحليل النفـسي Psychoanlysis يف العالج بواسطة

سـيجمـونـد فـرويـد بـاالشتـراك مع بـرويـر  J.Breuer عـام 1895
Studies Zدراسات يف التنوميX مت نشر Hypnosis باستخدام التنومي
on hypnosis، ومت وضع إضافات أخرى يف كتـاب فرويد Xتفسير

األحالمInterpretation of dreams  Z، ويف نـظــريــة فــرويــد
The Ego and the Id Zاألنا والهوX لـتكوين العقل عـام 1923 يف
. أما التحليل الـنفسي احلديث، فـإنه يركز علـى فهم وظائف األنا
 Ego، ودور العالقات املبكـرة يف حياة الفرد، والعالقة بني املعالج

واملــريض، ويـتم بـأسلـوب مـسـانـد  Supportive، وتعـبيـري
.Free association  عن طريق االرتباط احلر Expressive 

psychoanalytic psychotherapy          عالج نفسي حتليلي
psychoanalytic theory                 نظرية التحليل النفسي

Psychobiology             بيولوجيا نفسية،  بحث نفسية األحياء
هنا يـتم اجلمع  بني اجلوانب النفسيـة والبيولوجية والـربط فيما بينها

حيث يوجد تأثير متبادل بني النفس واجلسم.
Psychodrama                          سيكودراما، مسرحي نفسية

السيكودرامـا هي أحد أساليب العالج النفـسي اجلماعي مت ابتكـاره
بواسطـة الطبـيب النفسي السـويـســري مــورينـو  J Moreno.  من
خالل دراما املـواقف االنفعـاليـة يشـترك فـيها املـريض أو صـاحب
املشكلـة مع احمليطـني به واملعالج للـمساعـدة يف الفهم واالستـبصار
باملواقف باستخدام طرق عكس األدوار role reversal، أو طريقة
املـرآة   Mirror أو طـريقـة البـديل double لـتمـثيل دور املــريض

وتقليده حتى يتفهم حقيقة انفعاالته.
Psychodynamics        سيكودينامية،  فعل )ديناميات( النفس

يتكـون هــذا املصـطلح مـن البـادئـة نفـسـي  -psycho، ودينـامي
dynamic وهـو يصف العالقـة بني العملـيات العقلـية واالنفعـالية

والعاطفيـة وتأثيـرها على الـسلوك، ويشـمل خصائص الـشخصية
والصـراعــات النفـسيـة والعالقــة بني الفـرد واحمليـطني به، ويـتم
االهتمـام بهـذه اجلـوانـب يف فحص احلـاالت النفـسيـة، وتـوجـد
نظـريـات معـتمـدة علـى الـدينـاميــات النفـسيــة لتفـسيــر بعض
االضطرابات مثل الفصام، وعالج يعتـمد على الديناميات النفسية

لبعض احلاالت مثل االكتئاب.
psychodynamic theory             النظرية النفسية الدينامية
psychodynomic therapy                 عالج نفسي دينامي

Psychogenic                                            نفسي املنشأ
وصف للحـاالت التي تنشـأ نتيجه لعوامل نـفسية أو سيكـولوجية،

وذلك مقارنة باحلاالت الناشئة عن أسباب عضوية.
psychogenic syndromes                 )متالزمات )أمراض

Prozac (fluoxetine) Psychiatrist
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نفسـية املنشـأ
Psychogeriatrics                           ،الطب النفسي للمسنني

الطب النفسي للشيخوخة
أحـد التـخصصـات الفرعـية للـطب النـفسي الـذي يهتـم بالـصحة
الـنفسيـة واحلاالت املـرضيـة يف الشـيخوخـة، وتتكـون الكلمـة من
ثالث مقاطع هـي:  البادئـة نفسـي  -psycho، ومقطع شيخـوخة

.-iatrics والالحقة طب ،ger- 

Psycholinguistics                                    لغويات نفسية
تعرف اللغويات النفـسية بأنها دراسة اللغة  languageووظائفها يف
االتصـال وعالقـة ذلك بـالعــوامل الثقـافيـة  culturalمثل الـقيم

واملعتقدات والعادات االجتماعية.
Psychology                                سيكولوجيا،  علم النفس

تتكــون الكلمــة من البـادئـة نفـسي  -psycho، والالحقـة علم  ـ
logy، وعـلم النـفس هـو دراسـة الـسلــوك اإلنسـانـي والظـواهـر

النفـسيـة، وله فـروع ومجـاالت متعـددة مثل علم الـنفس الـعام،
وعلم النفس اإلكليـنيكي، وعلم النفس الصـناعي، والوصف هو

سيكولوجي psychological أو نفسي.
clinical psychology                     علم النفس اإلكلينيكي
general psychology                           علم النفس العام
gestalt psychology                         علم نفس اجلشطلت
industrial psychology                    علم النفس الصناعي

Psychological                                  سيكولوجي،  نفسي
يطلق هـذا الوصف عـلى كل مـا يتعلق بـالنـواحي النـفسيـة، مثل
العـوامل النـفسيـة يف األمراض، واملـدارس النـفسيـة مثل الـتحليل
،behaviorism والــسلـــوكـيـــة ،psychoanalysis الـنفــسـي
واجلشطلت gestalt، واالخـتبارات النفسـية من أمثلتهـا اختبارات

الذكاء والشخصية.
psychological factors                      عوامل سيكولوجية
psychological schools                     مدارس سيكولوجية
psychological test                                 اختبار نفسي
psychological warfare                            حرب نفسية

Psychologist           أخصائى نفسي،  متخصص فى علم النفس
هذا التخصص نسبة إلى علم النفس، ويختلف األخصائي النفسي
عن الــطبـيب الـنفـسـي psychiatrist، وله دور هــام يف الفــريق
الـعالجي therapeutic team مع الـطبـيب النـفسـي واألخصـائي
االجـتمــاعي والـتمـريــض النفـسـي، ويتـضـمن عـمله الـتقيـيم
واالختبارات النفـسية والعالج الـنفسي،  وتوجـد مجاالت أخرى

غير  إكلينيكية لعمل األخصائي النفسي.
Psychometry                                           قياس نفسي

القيـاس النفـسي هـو استخــدام بعض الـوسـائل واملقـاييـس مثل
االختبارات النفسيـة التي تتعامل مع العمليات العقلية واالنفعاالت
و الـشخـصيـة، ويـطلق علـى هــذه األدوات instruments أيضـا
املقاييس املتدرجة rating scales، ومن أوسعها انتشاراً  اختبارات
الذكاء، والشخصيـة، والقلق واالكتئاب وغير ذلك من األعراض

واالضطرابات النفسية.
psychometric                       متعلق بـ( القياس النفسي(

Psychomotor                          نفسي حركي، نفس ـ  حركي
،motor وحركي ،psycho-  يتكون املـصطلح من البـادئة نفـسي
وتستحدم لوصف احلاالت التي تقـترن فيها احلركة بعوامل نفسية،

مثل النوبات والهياج والسلوك املرتبط بجوانب نفسية.
psychomotor agitation                     هياج نفسي حركي

Psychopathy                            سيكوباتية،  اعتالل نفسي
السيكـوباتية هي اضطـراب للشخصية يتـضمن سلوك شاذ وخروج
علـى األعراف والقـوانني االجتمـاعية، ويـطلق عليه أيضـاً املضاد
للمجتمع  antisocial، والـوصف للشخـص الذي يتـصف بذلك
هـو سيكـوبـاتي psychopathic، أو psychopath، ومن هـؤالء
معتـادي اإلجرام والعنف والسـرقة والكذب واملـشاجرات، وتصل
نـسـبتـهم إلـــى 3% يف اجملتـمع، ومــا يقــرب مـن 75% من نــزالء

السجون.
psychopathic                                شخصية سيكوباتية

Psychopathology                              الباثولوجيا النفسية
يهتم هـذا العلـم بأعـراض االضطـرابات الـنفسـية، واخلـلل الذي

يصيب الوظائف النفسية من حيث أسبابه ومظاهره.
Psychoparmacologyy                   ،الفارماكولوجيا النفسية
دوائيـــــات نفسيـــــة                                                 

،Pharma ودواء ،Psycho-  يتكـون املصطلح مـن البادئـة نفسي
والـالحقة علم  ـ  logy، ويهتـم بأنواع األدويـة النفسيـة واملؤثرات

العقلية من حيث تأثيرها  العالجي وآثارها اجلانبية.
psychopharmacotherapy             العالج النفسي الدوائي

Psychophysiological                             فيزيولوجي نفسي
يصف املصطلح االرتباط بني الوظائـف العقلية والنفسية من جانب

ووظائف أجهزة اجلسم، والتأثير املتبادل بينهما.
psychophysiological                      االضطرابات النفسية

disorders                                        الفيزيولوجية

professional psychiatrist Psychological
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psychophysiological medicine        طب فيزيولوجى نفسي
Psychosexuality                                   النفسية اجلنسية

يوجد ارتباط بني الوظيفة اجلنسية يف حالة السواء وعند االضطراب
وبني اجلـوانب النفـسية، ويـتم تقصي الـتاريخ اجلنـسي يف احلاالت

النفسية، كما توجد وسائل عالجية نفسية لالضطربات اجلنسية.
psychosexual history                      نفسي جنسي تاري

Psychosis / psychoses                             ذُهَان / ذُهَانات
يـستخدم هـذا التعبيـر لوصف االضطـرابات العقلـية الشـديدة التي
تضـطرب فيهـا عالقة املـريض مع الـواقع، وذلك مقارنـة بحاالت
العُصَاب Neurosis التي تكون أقل تأثيراً على حالة املريض، ومن
االضطـرابـات الـذهـانيــة الشـائعـة حــاالت الفصـام والبـارانـويـا
واالضـطرابـات الوجـدانيـة والذهـانات العـضويـة، أما الـذهانـية
 Psychoticismفـإنهـا من أبعـاد وصفـات قيـاس الشـخصيـة مثل

العُصَابية Neuroticism، ويطلق وصف ذهاني  Psychotic على
املريض باالضطرابات الذهانية.

psychotic                                                   ذُهَاني
psychotic disorder                             اضطراب ذُهَاني
psychaticism                                              ذُهَانية

Psychosocial                                        نفسي اجتماعي
تعـبير عن االرتباط بني النواحي النفـسية واالجتماعية يف املشكالت

وأساليب العالج.
psychosocial problems            مشكالت نفسية اجتماعية
psychosocial therapy                   عالج نفسي اجتماعي

Psychosomatic                      نفسي جسمي،  نفسي جسدي
يتكـون املصطلح من مقطعني:  األول مـن النفس Psych، والثاني
من اجلـسـد Soma، ويــدل علـى وجـود عــوامل نفــسيـة وراء
االضطـرابات اجلـسديـة، وتضم مجمـوعة االضطـرابات النفـسية
اجلسـدية قـائمة طـويلة مـن األمراض التـي تصيب وظـائف أجهزة
اجلـسم اخملتلـفة، ومـن أمثلتـها فـرط ضغـط الدم وأمـراض القلب
والـداء الـسكـري وبـعض أمـراض اجلهـاز الـهضـمي واألمـراض

اجللدية، ويهتم بذلك تخصص طبي هو الطب النفسي اجلسمي.
psychosomatic disorders      االضطرابات النفسية اجلسمية
psychosomatic medicine              الطب النفسي اجلسمي

Psychostimulants            منبهات نفسية،  أدوية نفسية منبهة
مجـموعـة األدوية واملـواد املنـبهة لـوظائـف اجلهاز العـصبي، ومن
أمثـلتهــا األمفـيتـامـينـات Amphetamines، واملـواد الـشـبيهـة

.Amphetamine-like substances باألمفيتامينات

Psychosurgery                                        جراحة نفسية
يـدل هذا املـصطلح علـى استخـدام  العمليـات اجلراحـية يف عالج
األمراض النفـسية. ومن أمثلـة هذه العمليـات التي جترى يف بعض
منــاطق املخ مـثل بَـضْع الفَـص  Lobotomy، أو قـطع الــسبـيل
Tractotomy، ويعود تـاريخ هذه اجلـراحات إلـى النصف األول

من القـرن العـشــرين، وقــد حصـل الطـبيـب البـرتغــالي مــونيـز
E. Moniz (1874-1955) علـى جـائـزة نـوبل عـام 1949 علـى

تطـوير هـذه اجلراحـات النفسـية الـتي ال تسـتخدم حـاليـاً سوى يف
احلاالت التي ال تستجيب نهائياً للعالج بالوسائل األخرى.

Psychotherapy                                         عالج نفسي
العالج النفـسي هـو التـدخل لعالج احلـاالت النفـسيـة عن طـريق
الـتفاعل بـني املعالج واملـريض دون استخـدام األدوية أو الـوسائل
العضويـة، ويتم ذلك عن طـريق جلسـات فردية Individual، أو
جمــاعيـة  Group، وفـيه يتـم استخـدام األسلــوب التــدعيـمي
،Psychoanalytic أو املــســـانـــد، والـتـحلـيلـي Supportive

والسلـوكي Behavioral الـذي يتـضمن طـرقـاً متنـوعـة لـتحقيق
الهـدف بـالـتخلـص من األعـراض، والــوصف عـالجي نفــسي

.Psychotherapeutic

behavioral psychotharapy               عالج نفسي سلوكي
group psychotherapy                     عالج نفسي جماعي
individual psychotherapy                 عالج نفسي فردي

insight-oriented psychotherapy                 عالج نفسي
موجـــــه لالستبصـــار  

psychoanalytic psychotherapy          عالج نفسي حتليلي
supportive psychotherapy              عالج نفسي تدعيمي
psychotherapeutic                               عالجي نفسي

Psychotomimetic                                  ،محاكي الذهان
أدوية تسبب ما يشبه الذهان

Hallucinogens اسـم يطلق عـلى األدويـة التـي تسـبب الهلـوسة
.LSD ومن أمثلتها عقار الهلوسة

Psychotropics                                      ،مؤثرات نفسية
عقاقير تؤثر على احلالة النفسية

يطلق هـذا  التعبيـر على األدويـة أو العقاقـير التي تـؤثر علـى احلالة
النـفسيـة مثل البـنزوديـازبيـنات Benzodiazepines، ومـضادات

.Antipsychotics الذهان
Psychrophobia            )رُهَاب البرد )خوف مرضي من البرودة
Pteronophobia                                        رُهَاب الري

psychological factors Psychosocial
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خوف مرضي من ري الطيور.
Puberty                                                          بُلُوغ

سن البلوغ أو احللم هـو الذي يتم فيه االنـتقال من مرحلـة الطفولة
إلى مرحلـة املراهقة، ومـن عالماته حدوث تغـيرات بدنيـة ونفسية
واجتمـاعيـة، وحتدث يف العـادة بني سن 11-14 سـنة، وتـكون يف
اإلناث مـبكرة عن الذكـور بحوالي عام أو عـام ونصف )يف البنات
حول سن 11 سـنة، واألوالد حول سن 13 سنـة(، ويحدث تدفق
إلفراز الهرمونات اجلنسيـة تؤدي إلى تغيرات يف الشكل والوظائف

اجلسدية.
pubertal                                                    بُلُوغي

Public                                    عَام،  عَامَة الناس، جُمْهور
تدخل الكلمة يف تركيبات لغوية تدل على أشياء تتعلق بعامة الناس
أو  اجلمهور، مثل الصحـة العامة، والرأي العـام، والطب النفسي
Publicity اجلمـاهيري، والعالقـات العامـة، واالسم هو الـشيوع

وتعني الشعبية واالنتشار.
public health                        )الصحة العامة )العمومية
public opinion                                       الرأي العام
public psychiatry                     الطب النفسي اجلماهيري
public relations                                العالقات العامة

Puerperium                                                   نِفَاس
الفـترة التي تلي وضع املـرأة حلملها والتـي تعقب الوالدة، ويف هذه
الفترة حتـدث بعض االضطرابات النفسيـة التي تنسب إلى النفاس،
Post partum psychosis مثل االكتئاب، أو ذهان ما بعد الوالدة

.Puerperal  والوصف هو نفاسي ،PPP  ًالذي يعرف مختصرا
puerperal                                                  نِفَاسِي

Punch-drunkenness                                           تَرَنّح
الـبن هـو شراب مـسكر يـحتوى عـلى الكحـول، وحتدث احلـالة
املرضية يف املالكمـني نتيجة إلصابة الرأس من اللكمات التي تسبب

الترنح.
punck-drunk                                       مترنح ، ثَمِل

Punishment                                                   عقاب

العقـاب هو معاملـة قاسيـة للجزاء والتـأديب بقسوة عـلى فعل ما،
ويكون العقـاب بدنيـاً يف صورة ضـرب أو إيذاء، أو عقـاب نفسي

بالتوبيخ واحلرمان.
punishment dreams                             أحالم العقاب
punitive                                                    عقابي

Purpose                                        غرض ، قصد ، هدف
Purposive تعبيـر عن هدف أو عـزم وتصميم، والـوصف هادف

.Purposeless وهو املفيد، والعكس بال هدف
purposeful                                       مقصود، هادف
purposiveness                                      قصد،  عمد

Pyknic                                                          غليظ
يف نـظريـات التكـوين البـدني Physique وعالقته بـاالضطـرابات
النفسية، يوجد ارتباط بني التكوين املكتنز الغليظ القصير واإلصابة

باالضطرابات الوجدانية.
pyknic build                                 بناء )بدني( غليظ

Pyramid                                                          هَرَم
تستخدم كلمة الهرم أو الـشكل الهرمي ليتم تشبيه بعض التركيبات

.Pyramidal العصبية التي لها الوصف الهرمي
pyramidal system                     اجلهاز )النسق( الهرمي

Pyrexiophobia              )رُهاب احلمى)خوف مرضي من احلمى
Pyridoxine                      )B يتامنيT بيردوكسني )من أنواع
Pyro-                                      صيغة إضافة معناها: نـار

تدل هـذه البادئـة على احلـرارة أو النار أو احلـمى، ومن التـعبيرات
هـوس احلريق الـذي يعني تكـرار إشعال الـنار وإحـداث احلرائق،
وهذه احلالة من االضطرابات الـنفسية تتميز بإشعال احلرائق بطريقة
Deliberate and purposeful fire setting مـدروسـة وهـادفـة
وحتـدث يف الرجال أكـثر من النسـاء، وقد فسـر فرويد هـذا السلوك
جنسيا حـيث ترمز النـار إلى احلرارة، والطـريف أن بعض املصابني

بهذه احلالة يتطوعون للعمل يف إطفاء احلرائق. 
pyromania                                          هوس احلريق
pyrophobia               )رُهَاب النار )خوف مرضي من النار

psychosocial problems public opinion
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Q

Q data                     )مُعْطيات كِيُو )مستمدة من استبيانات
Q method                                          أسلوب كيو

استخدام االستبيانات فى جمع البيانات النفسية.
Q score                                                     درجة كيو

درجة جناح فى اختبار املتاهة للذكاء.
Q sort                                                        فرز كيو

قائمة قياس شخصية عن طريق عبارات.
Q technique                                              طريقة كيو

ارتباط الدرجات فى االختبارات.
Quaalude (methaqualone)             :)كياليود )ميثاكوالون

.barbiturate-like  مادة إدمان شبيهة بالباربتيورات
Quack                                      )دَجَال، نَصَاب )متطبب

يطلق هـذا التعبـير علـى املتطـببني أو أدعيـاء الطب مـن الدجـالني
واملشعوذين الـذين يدعون قـدرتهم الفائقة عـلى العالج والشفاء،
وتشـيع هذه املمـارسات يف كل اجملتـمعات بصـورة متفاوتـة حسب
معتقدات الـناس ومفاهيمهم حـول األمراض العضويـة والنفسية،
وتتـسم هـذه املمـارسات بـالنصـب مقـارنـة بعالج األعـشــاب أو
traditional الـوسـائل الـتي يقـوم بهـا املعـاجلــون التـقليـديـون

.healers

quackery                                   )دَجَل،  نصب )طبي
Quadripegia                   شَلّل رُبَاعي، شلل األطراف األربعة

البـادئة ربـاعي  -quadri تـشيـر إلى أربـعة أشـياء، وتـستـخدم يف
تـعبيــرات مختلفـة مثل ربـاعي اللغـة quadrilingual، وربـاعي
quadriplegia وحالـة الشلل الـرباعي ،quadrivalent  التكافـؤ
هي شلل لألطراف األربعة العليا والسـفلى يدل على وجود إصابة
مـرضية يف اجلهـاز العصـبي يف مستـوى علوى يـؤثر علـى التحكم

احلركي يف األطراف. 
Quadrupedal                    على أربع، يسير على أربع أرجل

تعبير يطلق على الدواب واحليوانات التي تسير على أربع.
Quadruplet             أحد 4 مواليد، 4 صغار يولدون مرة واحدة

يشير التعبير إلى أربع توائم من نوع واحد.
Qualification                                  أهْلِية، كَفَاءة، مُؤهل

كلـمة تعـبر عـن املؤهالت مـثل الشهـادات الدراسـية واخلـبرة، أو
األهليـة والكفــاءة  للقيــام بعمل مـا، والـوصف مـؤهل أو كفـؤ
qualified ويف الـطب يستـخدم تعبـير طبـيب مؤهل ،qualified 

doctor تبعـاً للشـهادات واخلبـرة العمـلية، وكـذلك طبيـب نفسي

.qualified psychiatrist  مؤهل

Quality                                          كَيِفية، صِفَة ، كَيِف
،quantity and quality  تعقـد مقارنـة دائمـاً بني الـكم والكيف
والكيف هو أيضا اخلاصية واجلودة ويعني املنزلة اجليدة، والوصف
الـكيفـي qualitative، وضمـان اجلـودة أو اجلــودة النــوعيـة هـو
أسلوب لالرتقاء باملواصفات للخدمات واإلنتاج، ويف الطب يعني
تقـدمي خدمـة طبيـة جيـدة متـكاملـة، ومواصفـات احليـاة أو جودة
احلـياة  quality هـو تعبيـر عن حـالة إيجـابيـة من الـصحة الـبدنـية
والنفسـية واالستمتاع باحليـاة، وتستخدم املقاييـس الكيفية لتحديد
مواصفـات احلالة النفسية باملقارنـة باملقايس الكمية التي حتدد درجة

أو شدة احلالة.
qualitative                                         كيفي،  نوعي
quality assurance                                 ضمان اجلودة
quality of life                          مواصفات )جودة( احلياة
quality scale                                       مقياس كيفي

Quantity                                                   ّكَمية، كَم
،quanta التـي تُجمع إلــى كميـات quantum األصل مـن كميـة
والوصف كمي quantitative، والـتحليل الكمي يقصـد به حتديد

املقدار.
quantitative                                                 كَمّي
quantitative analysis                               حتليل كمي
quantum                                       ّكِميّة، مِقْدار، كَم

Quarrelsome                          مُشَاكس، محب للمشاجرات
وصف لألشخـاص الـذيـن مييلــون لالشتـراك يف نـزاع أو شجـار
quarrel مع اآلخـرين، وهـي من صفـات اضطـراب الـشخـصيـة

املضــادة للمجـتمع antisocial وبعـض االضطـرابــات النفـسيـة
األخرى يف املراهقة ومراحل العمر األخرى.

Quarter (1/4)                                                     رُبْع
الربع هو مقدار نصف لنصف، وتدل الكلمة على اجتاه أو شخص
أو نقطـة يف مكـان، والفصل وهـو ربع الـسنـة، ويف الطـب يطلق
وصف فصلي quarterly على الدوريات الـطبية التي تصدر كل 3
شهور مبعـدل 4 مرات يف العام، واالشتقـاق كوارتو  quarto يعني

قطع الرُبع يف الكتب.
quartering                                    تقسيم  إلى أرباع

quarterly           فَْصلي، الفصلية:  مجلة تصدر كل 3 شهور
Quasi-             صيغة إضافة وبادئة معناها: شبه، كما لو، مثل

توجـد هذه البـادئة يف بعض الـتركيبـات اللغويـة فتدل علـى وجود
وجه شبه يف الشكل أو املعنى.
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quasi-measurement                                شِبْه قيــاس
quasi-need                                             شِبْه حاجـة
quasi-structures                                    شِبْه تراكيب

Quaternity                                                    رُبَاعية
االشتقاق من رباعية quaternion مبعن أربعة أجزاء أو أشخاص أو

أشياء.
Quazepam           )كوازيبام )من مشتقات البنزوديازبني املهدئة
Queer                                     غَرِيب، غير مألوف، مُرِيب

يطلق هـذا الـوصف علـى الـشخص غـريب األطـوار خـاصـة من
يتصف بالشذوذ أو االنحراف.

Query                                  ل، عالمة استفهام، شكتَسَا
تستخدم الـكلمة للتعبـيرعن التسـاؤل أو الشك أو االستفهام، ويف
الطب تدل على سبيل املثال على وجود أكثر من احتمال لتشخيص

بعض احلاالت املرضية.
Question                                               سُؤال، مَسْألة

االشـتقــاق مـن بحـث أو حتقـيق  quest، وتعـني كـلمــة ســؤال
question أيـضــا مـســألــة أو جــدل أو خالف أو اسـتجــواب أو

in اعتـراض، ومنـها بـعض التـركيبـات اللغـوية مـثل املتكـلم عنه
question، وغير وارد out of question، ومن أنواع األسئلة  يف

املقابلة النفسية األسـئلة  املغلقة  closed-ended التي تتطلب إجابة
مبـاشرة، واألسـئلة  املفتـوحة open-ended التـي تتطلب اإلجـابة
عنهـا مبجمـوعـة من اجلـمل لالستـدالل من اإلجـابـة علـى حـالـة

الشخص وقدرته على الفهم والتعبير.
questionable                                         موضع شك
questionless                                         ال جدال فيه

open-ended versus closed-   األسئلة  مفتوحة الطرف مقابل
ended questions                         األسئلة  مغلقة الطرف

Questionnaire (F.)                      )استبيان )صيغة فرنسية
االستبيان هو مجموعة من األسـئلة  التي يتم توجيهها إلى عدد من

الناس الستطالع رأيهم يف موضوع أو مسألة أو قضية معينة.
General Health                             استـبيـان الـصحـة العـامـة
  Questionnaire (GHQ)            

Questionary                            )استبيان )باللغة اإلجنليزية
Quiescence                                            هدوء، سكينة

،quiescency تعبير عن حالة من الهدوء والسكينة، وتكتب أيضا
والوصف هادىء أو ساكن أو هـامد quiescent، وهو تعبير يطلق

عند حتسن احلاالت املرضية الشديدة.
Quota                                                    حِصّة، كوتـا

الكوتـا كلمـة تعبـر عن نـصيب أو حـصة نـسبيـة، الكلمـة اقتـباس
Quotation فتعني االستشهاد بجملة أو فقرة.

quota control                                     ضبط احلِصَص
quota sampling               اعتيان )اختيار عينات( باحلِصّة

Quotient                                         نسْبَة، حاصل قسمة
املعـنى احلـريف للكلمـة هو حـاصل القسـمة أو احلـصة، وحـاصل

الذكاء IQ  يوجد معلومات عنه يف موضع آخر.
intelligence quotient                   حاصل )نِسْبة(  الذكاء

Quran /Quraan /Qur'an                           القرآن الكرمي
القـرآن الكـرمي هو كـتاب ا أنـزل على الـنبي محـمد صلـى ا عليه
وسلم وهـو دستور املـسلمني، ويف آيـاته موعـظة وشفـاء للنفس.

Quasi- Quran
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ٍR

Ra               رَع،  إله الشمس عند قدماء املصريني وكبير اآللهة
Rabbit syndrome                                  مُتَالزمة األرنب

)حالة اهتزاز للشفاة ناجمة عن بعض األدوية النفسية(
حتدث هـذه احلالـة يف املرضـى النفـسيني الـذين يتـناولـون األدوية
املـضــادة للـذهــان Atipsychotics وبعـض األدويـة األخـرى،
وتكون مصحوبة بأعراض الباركنسونية Parkinsonism يف بعض

احلاالت.
medication-induced                  متالزمة األرنب الناجمة
rabbit syndrome                                    عـن األدويــــة

Rabbit-duck figure                           شَكْل األرنب والبطة
صـورة غامـضة تـستخـدم يف جتارب اإلدراك تـرى رأس أرنب أو

شكل بطة.
Race                                                    سُالَلة، عُنْصر

لهذه الكلمة معان أخرى بخالف الساللة أو العنصر أو اجلنس مثل
السباق والعـود،  أما استخدامهـا الطبي فإنه تعـبير عن الفروق بني

األجناس من حيث اإلصابة باألمراض العضوية والنفسية.
race difference                                    فُروق السُالَلة
race prejudice                         ييز( عُنْصري( تَحَامل

race psychology                            عِلْم نفس السُالاَلت
racial                                    عُنْصري، سُالَلي، عِرْقي
racism                                           عُنْصرية، عِرْقية

Radiation                                                     إشْعَـاع
اإلشعـاع أو الطـاقـة اإلشعـاعيـة لهـا تطـبيقــات طبيـة يف األشعـة
التشخيـصية والعالجيـة، واالشتقاق من الـراديوم  Radiumوهو

عنصر إشعاعي نشط.
radiation therapy                                 العالج باإلشْعَاع
radiograph                                              صُورة أشْعة
Radicalism                                       راديكالية، تَطّرف

الراديكـالية هي التطـرف أو النزوع إلى إحداث تغـييرات جذرية يف
األوضاع القـائمة،  والـوصف راديكالـي  Radicalأي متطرف أو

فطري أو جوهري.
radical                               جذري، راديكالي، متطرف

Rage                                             غَضْب، غَيِظ ، ثَوُرة
تعبـر الكلمـة عن الغـضب الشـديد أو الثـورة أو احلماس الـزائد،
وهـو أحـد االنفعـاالت النفـسيـة السـلبيـة،  ويـستخـدم يف بعض

التجارب على احليوانات.
sham rage                           حنق زائف، تظاهر بالغضب

Ramadan                           رمضان : شهر الصوم للمسلمني
يف شهـر رمضان املـبارك يصـوم املسلـمون،  وللصـوم آثار إيجـابية
علــى الصحـة النفـسيـة والـصبـر واإلرادة مت تـأكيـدهـا من خالل

الدراسات.
Random                                            عَشْوائي، جُزَايف

يطلق هـذا الوصف علـى االختيـار من غيـر تدبيـر أو نظـام معني،
ومن أمثلة استخدامه يف وصف العينـات التي يتم اختيارها عشوائياً
At ًلـدراسة بعـض الظواهـر واألمراض،  ومنهـا التعبيـر عشـوائيا

random ويعني عفوياً أو كيفما اتفق.

random activity                                  نـشاط عَفَوي
random error                                       خطأ جُزَايف
random sample                                  عينة عَشْوائية
randomization                                  اختيار عَشْوائي

Range                                                            مَدّى
تـعني هـذه الكلمـة صف أو خط أو سـلسلـة أو مسـافـة أو مجـال
واملـدى يعني التـواجد بني حـد أدنى وحد أعلـى، والوصف واسع
املدة أو النطـاق Rangy، واملثال يف الطب تقدير بعض الوظائف يف
مـدى معني مثل ضـربات الـقلب الطـبيعيـة من 60 إلـى 80 مرة يف

الدقيقة،  ويف الطب النفسي قياس مدى االنتباه.
range of attention                                 مَدّى االنتباه

Rank, Otto                                                أوتو رانك
)من تالمذة فرويد األوائل 1939-1884(

وضع رانك نظريـة Xصدمة امليالدBirth trauma  Z  لـتفسير القلق
بأنه نا عن االنفصال  Separation عن األم.

Rank                                                      رُتْبة، وَضْع
الرتبـة أو املرتبـة هي تعبيـر عن املنـزلة أو املكـانة أو املقـام الرفيع،

والتعبير Ranking يعني علو املكانة أو املنزلة.
rank order                                            تَسْلُسل الرُتَب
Rape                                                         اغْتِصاب

االغتـصاب هـو مواقعـة أنثـى دون رضاهـا مع استخـدام العنف،
ويؤدي ذلك إلـى آثار نفـسية سلـبية عـلى الضحـية منهـا اضطراب

.PTSD الضغوط )الكَرْب(  التالية للصدمة
Rapport                                     عِالَقة ألفة، وِئَام، وِفَاق

تعتبـر إقامـة عالقة ألـفة Rapport  أو إيجـاد نوع مـن الوفـاق بني
املريض والطبيب النفسي البداية الصحيحة للعالج الذي يقوم على
الثقـة التي تـساعـد على جنـاح خطـوات العالج واملصـارحة التـامة

وااللتزام بالتعليمات العالجية.
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Rate                                                      مُعَدل، دَرَجة
تعني الكلمـة درجة أو معدل أو فئة أو قيمـة،  وتستخدم يف تعبير:
على أية حالة  At any rate، ويف هذه احلالة  At this tate، كما
أن معدل الوفـيات من املؤشرات الهامة للـرعاية الصحية،  ومعدل
الشفـاء واخلروج من املـستشفيـات له داللة عـلى جودة مـواصفات

العالج.
death rate                                         مُعَدل الوفيات
discharge rate                   )مُعَدل اخلروج )من املستشفى
recovery rate                                      مُعَدل الشفاء

Rating                                           تَدْريج، تَقْدير دَرَجة
يتم  الـتقديـر والتصـنيف والتـدريج يف الطب الـنفسـي باسـتخدام
بعض املقاييس النفسية التي يتم إعدادها لهذا الغرض،  وتستخدم
يف الدراسـات املسحيـة والوبـائية،  كمـا تستخـدم للتقديـر الكيفي
والكمـي لالضطـرابـات النفـسيـة، ومن أمـثلتهـا املقـاييـس التي
تستخـدم يف حاالت الفصام واالكتئـاب والقلق،  ومقاييس أخرى

مثل تقدير جودة احلياة   Quality of life وغير ذلك.
rating instrumemts                  أدوات )قياس( تَدْريجي
rating scale                                        مِقْياس مُدَرَّج

Ratio                                                             نِسْبَة
مـن أمثلـة استخـدام النـسبـة تـوزيع الـذكـور واإلنـاث يف حـاالت
االكـتئاب علي سبـيل املثال، حيث تـشير بعض الـدراسات إلى أن
النـسبة 2:1  ـ  أي أن اصـابة املـرأة باالكتـئاب ضعف الـرجال،  أو

بتعبير آخر أن اإلصابة يف الرجال نصف النسبة يف النساء.
sex ratio                   )نِسْبة اجلنس )توزيع الذكور واإلناث

Rationalization           عطاء مبررتَبْرِير، عَقْلنة، آلية دفاعية ب
يـعتبر التبرير من اآللـيات أو احليل الدفاعية الـتي يتم خاللها تفسير
املـواقف مبـا يتـوافق مـع االجتاهـات وامليـول حتـى تبـدو مقبـولة،

.Neurotic Defenses ويعتبر من احليل الدفاعية العصابية
rational                                            عقلي، منطقي
rationale                            أساس منطقي، سبب معقول
rationality                                               عقالنية

rCBF (regional cerebral                       مختصر:  التدفق
blood flow)                                 الناحي للدم بالدماغ
تـدفق الدم بـاملخ CBF يتم تنـظيمه بحيـث يحصل املخ علي %15
من الدورة الدمـوية رغم أنه ال يشـكل سوى 2% من وزن اجلسم،
ويتم توزيع الدم وإمـداده داخل املخ يف املناطق اخملتلفة تـبعاً لنشاط

واحتياج كل منطقة.

R correlation             )طريقة إحصائية للمقارنة( ZرX ارتباط
يتم استخدام هذا املصطلح اإلحصائي يف املقارنة.

Reaction                                           رَدّ فِعْل، اسْتِجابة
تعنـي الكلمـة االرتكـاس أو التفـاعل،  ومنهـا الـوصف تفـاعلي
،Reactionary ورجعـي ،Reactor واملــتفــــاعـل ،Reactive

والتـكون املقلوب هـو  أحد اآلليـات واحليل النفسـية الدفـاعية التي
يتم فيهـا حتويل شيء غـير مقبـول إلى فعـل عكسي،  واملثـال على
ذلك وسواس تكرار النظافة الـذي يعكس شعوراً داخلياً بالقذارة،
أمــا زمن الــرجع فهـو املـدة الـزمـنيـة الـتي تــستغــرق بني الـتنـبيه
Stimulation واالستجـابة Response، وتتـأثر هذه املـدة بعوامل

عصبية ونفـسية،  أما النمط االستجابي فهو نوع احلالة املرضية التي
يستجيب بها الكائن للعوامل املسببة للمرض.

reaction formation                    تكوّن رد الفعل،  تكوّن
مقلوب، تكوّن استجابي

reaction time                       زمن رد الفعل،  زمن الرجع
)بني التنبيـه واالستجـابــة(

reaction type                                       منط استجابي
Reactive                                          اسْتِجابي،  تَفَاعلي

يعني الوصف تفـاعلي أن احلالة املـرضية حتدث كـرد فعل للتعرض
لـعوامل مـسببـة للمـرض مثل االكتـئاب أو الـذهان الـذي يحدث

كاستجابة عند التعرض للضغوط.
reactive depression                            اكتئاب تفاعلي

reactive psychosis                                 ذهان تفاعلي
Reading                                                         قِرَاءة

تدل الكـلمة علـى القراءة واالطالع والـتفسيـر للمواد والـنصوص
املقـروءة،  ويحدث اضطراب القراءة نـتيجة خللل وظيفي يف اجلهاز

العصبي يؤثر على مهارة القراءة.
reading disorder                               اضطراب القراءة
reading skills                                    مهارات القراءة

Reality                                               احلِقِيقة،  الواقِع
من الوصف حقيـقي Real وتعني واقعي أو أصلـي،  ومنه اشتقاق
الواقعية Realism، ومـنها التحقيق   Realizationوتعني اإلدراك
والفهـم للواقع،  ومـنها تـركيـبات لغـوية مـثل الوعـي باحلقـيقة أو
الواقع،  والقدرة علـى التقييم املوضوعي أو تفحص الواقع، وهي

أحد مقاييس الصحة النفسية.
reality awareness                                 وعي باحلقيقة
reality principle                                   مبدأ  احلقيقة

Rate reading skills
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reality testing               )فحص الواقع )التقييم املوضوعي
Reason                                     سَبْب، مَنْطق، عَقْل، مُبَرر

تشيـر الكلمة،  بـاإلضافة إلـى معانيهـا،  إلى التفـسير واالسـتنتاج
املنـطقي،  ومنـها الـوصف معقـول Reasonable التـي تدل عـلى

االعتدال.
reasoning                                            تفكير عقلي

Reassurance                                           إعادة تَطْمِني
يعتـبر بـث الطمـأنيـنة أو إعـادة التـطمني مـن الوسـائل واخلـطوات

واألهداف األساسية للعالج النفسـي.
Rebellion                                     عِصْيِان، تَمَرد ،  ثَوُرة

يحدث هذا السلوك يف مرحلـة املراهقة،  وعند اجلنوح واالنحراف
بالنسبة للصغار والكبار.

rebel                                                 ثائر،  متمرد
Recall                             )اسْتِدعاء )املعلومات من الذاكرة

تـتكـون وظـيفـة الـذاكــرة من عـدة مـراحـل تبـدأ بــالتـسجـيل
Registration للمعلـومـات ثم االختـزان Storage، وبعـد ذلك

يتم استدعاء هذه املعلومات عند الطلب.
recall test                                      اختبار االستدعاء

Recapitulation                                   تَلْخِيص،  إجْمَال
تـدل الكلـمة علـى اخلالصة وإعـادة مختصـر النقـاط األساسـية،
وتـوجد نظريـة تقول بأن اإلنـسان كفرد يتـطور تدريجيـاً مثل تطور

النوع اإلنساني مع الوقت. 
recapitulation theory                         نظرية التلخيص

)الفـرد يعيـد تاري النـوع(
Receptive                                          اسْتِقبالي،  تَقْبلي

وصـف من كلمــة استقبـال Reception التي تـدل علــى استقبـال
اإلشارات الـعصبية بواسطة مراكـز املخ،  ويعني الطابع االستقبالي
النـزوع إلى السلبـية وهي أحد أنـواع الشخصيـة التي وصفها إريك

.E. Fromm (1900-1980)  فروم
receptive character             )طــابع قــابل )آخــذ من اخلـارج

Receptor                                  )مُسْتَقبل )عضو استقبال
املـستقبالت العصبيـة هي تركيبـات يف اجلهاز العصبي تقـوم بوظيفة
اسـتقبـال اإلشـارات الـعصـبيــة عن طــريق النـاقالت الـعصـبيـة
Neurotroansmitters، ومن أمـثلتهـا املـستـقبالت األدرينـاليـة،

.Serotonergic والسيروتونينية ،Dopaminergic والدوبامينية
adrenergic receptors                     مــستـقبـالت أدرينــاليـة

Recessive                                    متنحٍ )مُتَنحي(، صاغر

الوصف مـن كلمة ارتداد Recession وتعني انحـسار،  ويستخدم
هذا الـوصف يف الوراثة للصفـات املتنحية،  والعكـس هو الصفات

.Dominant  السائدة
recessive trait                                       سِمَة متنحية
recessiveness                                 )تنحي )يف الوراثة

Reciprocal                                تَبَادلي، مَقْلوب، مَعْكوس
وصف من التـبادلـية Reciprocity، والـكف املتبـادل من وسـائل
العالج السـلوكي الـتي تسـتخدم يف تعـديل السـلوك والتـوقف عن
بعض األمـور غير املـرغوبـة، كما يحـدث يف عالج أعراض القلق

عن طريق االسترخاء.
reciprocal inhibition                               كف متبادل

Recitation                                             تِالَوة، تَسْميع
الوصف سردي recital بإلقاء أو تالوة أو سرد قصصي.

recitation method                   )طريقة تالوة )بعد احلفظ
Recogntion                                                     تَعْرُّف

تعنـي الكلمـة أيضـا متييـز أو تقديـر أو اهتـمام خـاص، والوصف
.recoginzable للشيء الذي ميكن متييزه أو تقديره

recognition test                                     اختبار التعرف
Recommendations                                        تَوصِيات

توضع يف نهـاية األبحاث والدراسات ويف ختـام املؤمترات توصيات
تبنى عـلى حتليل نتـائج األبحاث أو املنـاقشة يف املـؤمترات،  وتعني

الكلمة أيضا تزكية جتعل الشخص موضع ثقة.
Reconditioning                                       إعِادَة تَشْريط

املعنـى احلريف هـو التجدد أو الـترميم أو اإلصـالح،  ويف األساليب
السلوكية يتم عن طريق هذه اخلطوة إعادة التعلم الشرطي.

Reconstruction                                           إعِادَة بِنَاء
تعني إعادة البناء والتـنظيم من جديد،  ويستخدم هذا األسلوب يف

اختبارات الذاكرة.
reconstruction method  )طريقة إعادة البناء )اختبار للذاكرة

Record                                                          سِجْل
تعنـي الكلمـة التـسجيـل والبيـان أو التـدوين واحلفـظ،  وحتتـوي
السجالت علـى معلومات عن احلاالت وكل مـا يتعلق بالتشخيص

واملالحظات والعالج.
record keeping                                     حفظ السجالت

Recovery                              شِفَاء، تَمَاثُل للشِفَاء ، تَعَايف
تعني الكلمـة حرفيا استرداد أو استعادة العـافية،  وقد يكون الشفاء

تلقائياً أو بواسطة التدخل العالجي.

Reality Reconstruction
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spontaneous recovery                            شفاء تلقائي
Recreation                                                      تَرْوِيح

يستـخدم التـرويح كوسـيلة عـالجية لـتحسني احلـالة الـنفسيـة منذ
القـدم،  والوصـف ترويحـي Recreational /recreative، ويتم

ذلك بالرحالت واملوسيقى واحلفالت.
recreational therapy                            عالج ترويحي

Recurrent                                       رَاجع، عَائِد، مُتَكْرر
الــوصف من الـتكـرار recrurrence، ويف بعـض االضطـرابـات
النفسية مثل االكتئاب depression، والهَوَس mania يكون هناك

ميل لتكرار النوبات أو عودتها بعد فترة زمنية.
recurrent brief                                     نُوبة اكتئابية

depressive episode                        مختصرة متكررة
recurrent hypomanic episode     نُوبة هَوَس خفيف متكرر

Reduction                       مختصر:  اخْتِزال، تَقْلِيل، تَخْفِيض
والوصف مـنها مخفض reduced، أو reductive، وتـستخدم يف
الكيميـاء مبعنى االختـزال،  ويستخدم الـتعبير ليـعني التخفيف من
األعراض املرضية مثال، والعـكس فائض redundant ويعني زائد

عن احلاجة.
reduced                                                   مُخَفّض
reductive                                                 اخْتِزالي

Re-education                         إعِادَة تَعْلِيم، تَرّبِية من جديد
مـن أساليب العالج الـسلوكي وتـعديل السلـوك إعادة التـعليم بعد

التخلي عن السلوكيات غير املرغوبة.
Reference                                                مَرّجِع، إشارة

املرجـع هو الكتـاب الطبي الـذي نعود إليـه للتحقق من املعلـومات
مـثل املوسوعات واملعـاجم والكتب األخرى، وتعنـي الكلمة أيضا
الـسند أو الـشخص الذي نعـود إلية لتـزكية شخص آخـر،  وأفكار
اإلشـارة التـي تتطـور فيمـا بعد إلـى ضالل اإلشارة مـن األعراض
الذهـانيـة التي يتـوهم فـيها املـريض أنه مـوضع اهتـمام خـاص من

اآلخرين فهناك من يتكلم عنه أو يشير إليه يف كل مناسبة.
delusion of reference            تَوَهُّم اإلشارة، ضَالَل اإلشارة
ideas of reference                                أفكار اإلشارة

Referral                    )إحَالة، تَحْوِيل )املريض إلى جهة أخرى
من النظم الطبيـة املتعارف عليها حتويل أو إحـالة املريض من  مكان
إلـى آخـر مبعـرفـة األطبـاء املعـاجلني إلجـراء خطـوات أو فحـوص
معـينـة،  وتـوجـد منــاذج لإلحـالـة referral forms تــدون بهـا
معلـومات عـن حالـة املريـض واملطلـوب من اجلهه احملـول إليـها،

واملثـال على ذلك حتويل املمـارس العام GP للحاالت النفـسية إلى
الطبيب النفسي psychiatrist للتقيم والعالج.

Reflection                                          انْعِكاس،  ارتِداد
يستخدم التعبير النعكاس الـضوء،  وكذلك للفكر واملالحظة التي

تعكس تفكير طويل،  وانعكاس األحاسيس واملشاعر.
reflection of feelings                          انعكاس املشاعر

Reflex                     )مُنْعكس )استجابة فورية مباشرة للتنبيه
تـعني هــذه الكلمـة يف الفيـزيـولـوجيـا وعلم األمـراض العـصبيـة
االستجابة الفورية للتنبيه التي تدل على سالمة الوظائف العصبية،
ويتم اختبـار املنعكسات عـمليا أثناء فحـص اجلهاز العصبي،  ومن
،deep  والعـميقـة superficial أنـواع املـنعكـسـات الـسـطحيـة
واملنعكـس إطبـاق اليـد عنـد ملس راحـة اليـد يف األطفـال حـديثي
الوالدة،  و الـطاعنني يف السـن،  واخللل يف االستجابة عـند اختبار

املنعكسات له دالله يف تشخيص األمراض العصبية.
reflex inhibition                                   كَفّ املنعكس
deep  reflex                               )مُنعكس عميق )غَائِر
grasp reflex                        )منعكس إطباق )قبض اليد

Refractory                          مُسْتعصي، عَصِي، عَنِيد، حَرون
احلاالت املستعصية هي التي يصعب عالجها وفقا للخطوات الطبية
املعتادة،  وفتـرة احلِران تعني عـدم وجود استجـابة قبل مـرور فترة
زمـنيــة مثل مـا يحـدث  عنـد اجلمـاع مـثال حني يـصعب حـدوث
االنتصاب يف العضو الذكري قبل مرور فترة زمنية تتراوح بني دقائق

أو ساعات يف املراهقني والشباب وتصل إلى  أيام  يف كبار السن.
refractory disorders                     اضطرابات مستعصية
refractory period                                      فترة احلِران

Region                                           مَنْطِقة، إقْلِيم، ناحية
يطـلق التعبـير علـي منطقـة من منـاطق اجلسـم،  والوصف نـاحي
regional يـستخـدم علـى سبيل املـثال لـوصف إمـداد منـاطق املخ

بـالـدم regional cerebral blood flow الـذي يعـرف مخـتصـر ا
.rCBF

regional                                                     ناحي
psychological region                       منطقة سيكولوجية

Regression                                   نُكُوص،  رَدة ، انْحِدار
يستخـدم هذا التعبيـر مبعنى النكـوص واالنحدار واالنحسار،  ويف
علم النفـس والطب الـنفسـي له مدلـول التـردي أو الضـعف الذي
يصيـب املهارات املكتـسبة والـذاكرة والـوظائف العقلـية واجلسـدية
defense األخـرى،  والـنكـوص هـو أحــد اآلليـات الـدفــاعيـة

reconstruction method Refractory
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mechanisms التي حتـدث بصـورة مرضيـة يتم فيهـا الرجعـة إلى

مستـوى عقلي أو سـلوكي سـابق مثل العـودة للسلـوك الطـفولي،
كـما أن للكلـمة استخـداماً يف التـركيبـات اللغويـة اإلحصائـية مثل
حتلـيل االنحـــدار ومنـحنــى االنحــدار،  والـــوصف نكـــوصي

.regressive

regression analysis                            تَحْلِيل االنحدار
regression curve                               مُنْحنى االنحدار
spontaneous regression                        نُكُوص تلقائي
regressive                        نكوصي،  ارتدادي،  انحداري

Rehabilitation                                تَأهِيل،  إعَادِة تَأهِيل
يسـتخدم هذا الـتعبير يف الفـروع الطبيـة اخملتلفة،  وهـو يعني العمل
على إعـادة الفرد إلى القيام بوظائف جسدية مثل احلركة، أو نفسية
مثل العمل والهوايـة لتعود حيـاته  إلى وضعها املعـتاد عقب املرض
أو احلوادث،  ومـن أمثلتـة التـأهيل للـحركـة عقب االضطـرابات
العصبـية احلـادة عن طـريق العالج الطـبيعي physiotherapy، أو
تــأهـيل احلــاالت الـنفــسيــة املــزمنــة عن طــريـق العالج املهـني

occupational therapy، أو تأهيل حاالت اإلعاقة.

Rehearsal                تَرّدِيد، تَمْرِين )قبل العرض(، إعَاِدة سرد
يفيد معنـى الكلمة التدريب )أو البـروTة( التي تسبق العرض،  كما
يدل علـى التـرديد وتـكرار سـرد متجـدد،  ويحدث هـذا التـكرار

بصورة قهرية يف حاالت الوسواس القهري.
obsessional rehearsal                          تَرْدِيد وسواسي
Reinforcement                                    تَدّعِيم، تَقْوية

يدل مصطلح التدعيم يف علم النفس على إحدى العمليات املتعلقة
بـالتعلم الشرطـي وتعديل السلوك،  والـتدعيم اإليجابـي هو تقوية
االستجابة مبا يساعد على تكرار حدوثها،  أما التدعيم السلبي فهو
تكرار حـدوث االستجـابة عن طـريق إزالة العـوائق التي متـنعها أو
تعوقهـا،  ويدخل فيه أنـواع العقاب لتعـديل السلـوك،  والوصف
reinforcer للشيء الذي يستخدم يف التدعيم هو الداعم أو املساند

.secondary أو ثانوي primary وهو إما أولي
reinforcer                                           دَاعِم، تَدْعِيم
negative reinforcement                          تَدْعِيم سلبي
positive reinforcement                         تَدْعيم إيجابي

Rejection                                                 رَفْض،  نَبْذ
قد يكون  املـدلول النفسي لـلرفض بالتعبـير املباشر أو غـير املباشر،
ويتم تفسير بعض السلوكيات من جانب األطفال والكبار على أنها
عالمـة على رفـض شيء أو وضع أو شخص معني،  فـالطفل حني

يصاب بالقيء أو التبول الليلي قد يكون ذلك تعبيرا عن  االحتجاج
أو رفض شيء ما.

Relapse                                              نَكْسة، انْتِكاسة
النكسـة هي ارتداد  إلى وضع مـرضي سابق عقب النقـاهة والتعايف
منه،  ويحـدث ذلك يف األمراض النفسية بصفـة خاصة نتيجة لعدم
اسـتكمـال الـعالج لفتـرات زمـنيـة كــافيــة،  وتتفـاوت معـدالت
االنتكـاس Relapse rates تبعـاً للحـالة والـعوامل اخلـارجيـة مثل

الضغوط واألسرة والبيئة.
Relation                                                        عِالَقة

تستخدم هذه الـكلمة واشتقاقاتها يف تعبيرات لغوية يف علوم النفس
والطب النفسي.

relational                                                 عِالَئقي
relationship                                         عِالَقة، صِلة
relative                                            قريب، ذو صلة

Relaxation                                                  اسْتِرخاء
يعتبـر االستـرخـاء من الـوسـائل العالجيــة السلـوكيـة الفعـالـة يف
الـتخلص مـن القلق والتـوتـر عن طـريق تـدريبـات تفيـد املـرضـى
واألصحاء أيضـا حيث يتم التحكـم يف التوتر العـضلي واستبداله
بحالة من االستـرخاء يتبعها حتـسن يف احلالة النفسـية واالستجابات
االنفعاليـة واألداء االجتماعـي،  وقد مت تنفيـذ فكرة إعـداد شرائط
كاسيـت تتضمـن تدريبـات جلسـات االسترخـاء ألول مرة بـاللغة
العربيـة مع إرشادات لالستفـادة من هذا النـوع من العالج رخيص

الثمن وكبير الفعالية. 
relaxation training                         تدريبات االسْتِرخاء
relaxation therapy                          العِالَج باالسْتِرخاء

Release                                                        تَسَييب
تعني الكلمة اإلطالق والتحريـر أو اإلعفاء من مسؤولية أو التزام،
ويستخـدم ذلك يف أسلوب اللعب احلر يف األطفـال،  كما يستخدم
التـعبيـر يف حـالــة اطالق بعض الـوظـائف العـصبيـة وحتـررهـا من

التحكم املعتاد،  أو  إفراز بعض املواد.
release therapy            )عالج بالتسييب )لعب الطفل احلر

Reliability             )ثبات، موثوقية ، اتفاق )لالختبار النفسي
يـستخدم هـذا املصطلـح يف علم النفس كـوصف لدقـة االختبارات
النفسيـة حني يتوفـر لها خاصـية قياس الـوظيفة أو اخلاصـية بصورة
يعـول عليهـا يف كل الـظروف،  أمـا معـامل الثـبات فـهو مـصطلح
إحصـائي،  والـوصف مـوثـوق به Reliable وميكـن استخـدامه
Reliance لـوصف األشخاص أيضـا،  ومن االشتقاقـات التعويل

refractory disorders Relaxation
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للثقة واالتكال واالعتماد.
reliability coefficient                            مُعَامل الثبات

Relief                                                           ارتياح
تعـني الكلـمة راحـة أو ارتيـاح أو هي تعبـير عـن تغييـر يلـطف من
األعراض املرضية مثل التوتر العصبي أو إنصاف من ظلم،  وميكن
أن يتـم التخفيف مـن مشكلـة بعض املـرضى و أسـرهم عـن طريق
دخـولهم  إلى املـستشفيـات لفترات يـستريح فيهـا كل األطراف من

األعباء.
relief admission                 دخول )املستشفى(  للتخفيف

Religion                                                          دِِين
للديـن أو العقيدة عالقـة مباشـرة بالصحـة النفسيـة،  حيث أن قوة
اإلميــان وهي التـديـن والتقـوى هي وقـايــة وعالج لالضطـرابـات
الـنفسـية،  ويـتم استخـدام العالج النفـسي الـديني للـمسـاعدة يف

عالج بعض احلاالت النفسية بصورة فردية وجماعية.
religious                                                     دِيني
religiosity                                                    تَدَيُن

REM                     )مختصر:  حركة العني السريعة )يف النوم
(rapid eye movements)              

حتـدث حركـات العني السـريعة يف بعـض مراحل الـنوم، ومتـثل ما
يقرب مـن 25% من اجملمـوع الكلي لفـترات الـنوم،  وتـرتبـط هذه
املرحلـة بحدوث األحالم،  ويـتم رصد حـركات العـني عن طريق

أقطاب خاصة يف مختبرات النوم.
Reminiscence                                      )تَذْكُّر )األحداث

يدل التعبير عن التفكير يف األحداث املاضية والتحدث عنها،  وكل
ما يدعو الشخص إلى تذكر املاضي والتفكير فيه.

reminiscent                            تَذَكُّرِي، حافل بالذكريات
Remission                    )هَدْأَة، فترة تخفيف )ألعراض املرض

بعض احلـاالت املرضيـة لها خـاصية اختفـاء األعراض لفتـرة زمنية
لتعود للظهور مـرة أخرى،  وعكس كلمة هدأة Remission كلمة

نكسة Relapse التي تعني عودة احلالة املرضية.
remittent                                          مُتَفَتر، مُتَقَطع

Remoxipride                           :رميوكسبريد )مضاد للذهان
مضاد ملفعول الدوبامني(

Remorse                                                          نَدَم
يحدث شعور الندم وتأنيب النفسي يف بعض حاالت االكتئاب.

Remote                                        عَن بُعْد،  على مسَافَة
وصف للـذاكرة البـعيدة لألحـداث املرتـبطة بـاملاضي الـبعيد،  ويف

حالة تـدهور الذاكـرة يف الشيخـوخة تظل الـذاكرة البعيـدة يف حالة
جيـدة بينمـا تتدهـور الذاكـرة القريـبة يف البـداية،  فيـذكر املـريض
أحـداثاً من املـاضي حيـنما كـان طفالً وينـسى الـطعام الـذي تناوله

اليوم.
remote memory                                     ذَاكِرة بَعِيدة

Renunciation                                      زُهْد، نُكْرَان ذات
يف هـذه احلالـة يتخلي الـشخص عن حقـوقه وال يهتم بـاأللقاب أو

املمتلكات.
Repetition                                             تَرْديد،  إعادة

يحدث الترديـد بصورة مرضيـة لألعمال أو الطقوس Rituals، أو
األفكـار يف صـورة  اجتـرار  Rumination يف حـاالت الـوسـاوس

القهرية التسلطية.
repetition compulsion                            تَسَلّط تَرْدِيد

Replacement     )إحالل، إبدال )إحدى اآلليات النفسية الدفاعية
يعتـبر اإلحالل من اآللـيات النفـسية الـدفاعيـة حني يستـبدل شيء
مكان آخر مـشابه يتم خـالله التنفيس عن املـشاعر،  وتـدل الكلمة

بصفة عامة على استبدال شيء مكان آخر. 
Replication                             طِبْق األصل، اسْتِنسَا ْنَس

يعني ذلك لغـوياً استخـراج نسخـة مطابـقة،  ويتم عـملياً بـوسائل
استخدام املعلومات الوراثية.

Report                                                           تَقْرِير
تعني الكلـمة تقريـر أو بيان،  ومنهـا الريبـورتاج  Reportageوهو
،Reporter التقـريـر الـصحفي،  والـوصف للمـر اسل أو املقـرر
والتقارير الطبـية حتتوى على البـيانات اخلاصة بـاملرضى وتشخيص
حالتهـم الطبية أو النفـسية،  وتوجـد قواعد لـكتابة التقـرير النفسي
للحالة، وضوابط إلعطـاء هذه التقارير إلى أصحـابها لتقدميها إلى

من يهمه األمر دون إخالل بقواعد سرية املعلومات. 
medical report                                       تقرير طبي

Representation                                               تَمْثِيل
تـعنـي الكـلمــة متـثيـل أو بيــان،  والــوصف متـثيـلي أو منــوذجي
Representative، ويـطلق الـوصف علـى العـينـة يف الـدراسـات

واألبحـاث حني تكون منـوذجية يف متثـيلها للشـريحة من الـبشر مثالً
الذين جترى الدراسة على مجموعة منهم.

representative                              ثيلي ،ثل
representative sample                               ثلة عَيّنة

Repression                    )كَبْت )إحدى آليات الدفاع النفسية
،Defense mechanisms  يعتبـر الكـبت من اآللـيات الـدفاعـية

relaxation training Replication
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ويتـم ذلك من خالل دفع األفـكار واملـشاعـر من العقل الـواعي،
والكبت األولي يكون بكبح األفكار قبل أن تصل إلى الوعي،  أما
الثـانوي فيكون بالتخلص من األفكـار التي توجد يف حيز  الوعي،
واألشياء التي يتم كبتها ال تنسى بل يتم تخزينها يف العقل الباطن.

repression resistance                           مقاومة الكبت
Reproduction                               تَكَاثر،  تَوَالد،  إنْتَاج

تعني الـكلمة التكاثـر أو التناسل أو إنتـاج نسخ أخرى،  والوصف
.Reproductive توالدي أو  إنتاجي

reproductive                                  إنتاجي،  توالدي
Repulsion                                            نُفُور،  اشمئزاز

والـوصف منهـا منـفر Repulsive، وهـو الشـيء املثيـر للنـفور أو
االشمئزاز.

Reputation                                            صِيت، سُمْعَة
تـطلق الكلمـة لوصف الـسمعـة احلسـنة عـادة،  والوصـف حسن

 .Reputable السمعة
Research                                                        بَحْث

تطلق الكلـمة عـادة على األبحـاث العلميـة والطبيـة،  والوصف
باحث Researcher، وتـوجد قـواعد ومـناهج إلجـراء األبحاث

الطبية والنفسية وجوانب أخالقية أيضا. 
Reserpine    )ريزربني )دواء مخفض لضغط الدم وله تأثير نفسي
Reserve                                           مَخْزُون،  مُسْتَودَع

تعنـي الكلمة أيضـا االحتياطـي أو البديل مبعنـاه املباشـر مثل إدخار
النقود أو اجملازي مثل االحتياطي من الطاقة النفسية. 

Residence                                      إقَامَة،  سُكْنى، مَقَر
يتم التقصـي عن مكان اإلقامة يف املعلومات اخلاصة بتاريخ احلالة،
ويـعني تعبـير الـعالج الداخلـي إقامـة املريـض داخل املستـشفى أو
املصحـة للعالج،  ويطلق وصف مقيم  Residentعـلى النزالء يف
مكان مـا،  أو على األطـباء املـقيمني الـذين ميـضون فـترة تـدريب

داخل املستشفيات للتخصص يف أحد فروع الطب.  
residential treatment                             عالج داخلي

Residual                             بَاقِي، مُتَخَلّف، مُتَبَقي، ثمالي
يدل الـوصف على اآلثار واألعراض املتبقية من احلالة املرضية مثل
حـالة مـريض الفـصام بعـد النوبـات احلادة ومـا يتبقـى من مظـاهر

املرض.
residual schizophrenia                          فصام متبقي

Resistance                                                    مُقَاوَمَة
تعـني الكلمة املقاومـة مبدلولها املبـاشر،  أو احلالة املعـنوية التي يتم

من خاللها توجيه النشاط والطاقة ضد شيء معني وعدم قبوله.
resistive                                                     مُقَاوِم
resistless                                               بال مُقَاوَمة

Resocialization                            إعادة القبول االجتماعي
القبـول االجـتمـاعي Socialization هـو تبـادل العالقـات علـى
املستوى االجتماعي يف محيط األسرة واألصدقاء واآلخرين،  وقد
تتـأثر هـذه الوظـيفة نتـيجة للحـالة الـنفسيـة التي تـؤدى إلى العـزلة
االجتماعـية،  وإعادة العالقـات االجتماعيـة يدخل ضمن العالج

والتأهيل للحاالت النفسية.
Resolution                    )حَلّ )مشكلة( ، تصميم )على قرار

كلـمة تعـبر عـن اتخاذ قـرار أو حل مشـكلة،  كـما أن هـذا التعبـير
يستخـدم لوصف انحالل عقدة يف قصـة مثالً،  ويف الطب يعبر عن

انتهاء حالة االلتهاب يف الرئة مثالً.
Resort                                                    مَالَذ، مَلْجَأ

تصف الكلمـة املنتجعات الـصحية التي يـتم فيها االستـشفاء،  كما
Last تـدل علـى املالذ وامللجـأ،  ويـستخـدم تـعبيـر املالذ األخيـر
resort يف الكتابة الطبية للداللة علـى أقصى خطوة عالجية للحالة

املرضية بعد أن تفشل الوسائل األخرى املعتادة.
last resort                                            املَالَذ األخير

Resource                                                مَوْرِد،  ثَرْوة
تدل الكلمـة أيضا علـى احليلة أو الـوسيلة أو الـدهاء باإلضـافة إلى

.Resourceful املوارد املادية،  والوصف داهية أو واسع احليلة
Respect                                          احْتِرَام، وجه، نَاحِية

يختلف معنى الكلمة حسب وضعها يف السياق،  وتعني االحترام،
أو جهـة وناحيـة،  والوصف مـحترم  Respectful، أمـا الوصف
خـــاص أو شخـصـي Respective، واحلـــال علـــى الـتـــوالـي

Respectively  التي تفيد الترتيب.

respectable                              محترم، جدير باالحترام
respectively                                         على التوالي

Respondeat superior                             مَسْؤولية األعلى
مبدأ قانونـي حول مسؤوليـة صاحب املرتبـة األعلى عن سلوك من

يتبعه: يف الطب النفسي الشرعي.
Response                                                    اسْتِجَابة

تـستخـدم كلمـة استجـابـة Response علـى نطـاق واسع يف علم
الفيـزيـولـوجيـا وعلـم النفـس،  وهي مـا يحـدث نـتيجـة لـلتنـبيه
Stimulation بالوسـائل العملية أو النفسـية،  والوصف مستجيب

Responsive، وتـشمل التجارب الـعملية يف الفـيزيولـوجيا وعلم

Report Resort
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النفس تسجيل االستجابة من حيث حدوثها وشدتها ونوعها.
response attitude                              اتّجَاه االستجابة
response intensity                               شِدّة االستجابة
response set                                     طَاقم االستجابة
responsive                                              مُسْتَجيب

Responsibility                                             مَسْؤولية
يستخـدم تعبيـر املسـؤوليـة املدنـية Civil واجلـنائـية  Criminal يف
الطب النفـسي الشـرعي عنـد ارتكاب املـرضى النـفسيني لـلجرائم
وكيفيـة حتديـد مدى مـسؤوليـة املريض عمـا يفعل يف تطـور أحكام

القوانني اخملتلفة.
responsible                                               مَسْؤول

Rest                                                      رَاحَة، سُكُون
تعبر الكلمة عن االستراحة بالسكون أو الندم أو الطمأنينة،  وتعبير
At rest  يدل على النوم أو املوت أو الراحة والسكون،  والوصف

.Restless والعكس ،Restful أو Resting

restless                               )ضَجر،  مُتَواصل )ال يهدأ
restlessness                               عَدَم سَكِينَة، ال ارتياح
restless legs syndrome                  متالزمة السّاق القلقة

تصنف هذه احلالة املرضية على أنها من اضطرابات النوم التي تتميز
بحركة الساقني بصورة مـستمرة يف اليقظة والنوم،  والشعور بشيء
يزحف داخل الساق،  وتصيب هذه احلالة 5% من الناس يف مرحلة

منتصف العمر وتؤثر على القدرة على النوم العميق.
Restoril (Temazepam)                    :)رستوريل )تيمازيبام

أحد مشتقات البنزوديازبني املهدئة.
Restraint                                           قَيْد،كَبح، تكبيل

استخـدمت القيـود على مـدى طويل لـلتحكم يف حـركة املـرضى
العقليـني يف حالة الهياج،  لكن استخـدام التكبيل عن طريق القيود
Mechanical restraint  لـم يعـــد له مكــان يف الــطب الـنفــسي

احلديث. ويتـم السيطـرة على املـرضى يف حـالة الهيـاج عن طريق
Chamical حقن األدويـة املهدئـة،  وهو نـوع من القـيـد الـدوائي

.restraint

Restriction                                                     تَقْيِيد
تعني الكلمة احلصر واملنع وتقييد نشاط أو حرية.

restrictive                                                   مُقَيد
Retardation                                            تَخَلف، تَأَخر

إعاقـة بالـتأخـر أو التخلف يف النـمو والـتقدم،  والـتخلف العقلي
معـناه نقـص الذكـاء والقدرات مبـا ال يتنـاسب مع العـمر الـزمني ـ

تـوجـد معلـومـات أخـرى عن الـذكـاء وأنـواع ودرجـات التخلف
العقلي يف مواضع أخرى. 

Mental deficiency ملحـوظة:  استخـدم مصطـلح نقص عقلي
Mental retardation يف املــاضي كبــديل ملصـطلح تخـلف عقلي
الذي يعـرف مختصر اً  MR، وقـد أوصت منظمـة الصحة الـعاملية
Mental subnormality بـاستخدام مصطلح حتت العادى WHO

لـلجمع بني املفـهوم القـانونـي Legal )حاصل ذكـاء [IQ] أقل من
70(،  ومفهوم التخلف Retardation ألسباب مرضية.

mental retardation                                تَخَلُف عَقْلي
retarded                                       مُتَأخِر،  مُتَبَاطىء

Retention                                            حِفْظ،  اسْتِبْقَاء
يستخـدم هذا التعبير يف الطب الحـتباس السوائل مثالً،  ويف الطب

النفسي لوصف وظائف الذاكرة يف االحتفاظ باملعلومات.
Reticular                                                      شَبَكي

هذا الـوصف من كـلمة تـشابك  Reticulation، ويـقوم التـكوين
الشبكي الذي يقع يف قـاع املخ وميتد يف جذع الدمـاغ بوظيفة الوعي

واالنتباه،  وله عالقة بحاالت اليقظة والتخدير والنوم.
reticular formation                          التَكْوِين الشَبَكي

Retirement                                  تَقَاعُد،  إحَالَة للمَعَاش
يعتبر التقاعد وهـو التوقف عن العمل الرسمي عند بلوغ سن معينة
)60 سنـة يف مصـر، و65  يف بـريطـانيـا( مـن مشـكالت احلضـارة
احلديثة،  ويرتبط بـبعض املشكالت النفسية نـتيجة خلسارة املنصب

والنفوذ والدخل وتقدم السن.
Retro-                     بادئة معناها:  ارْتِجِاعِي، تَرَاجُعِي، خَلْفِي

تـدخل هـذه البـادئـة يف تعـبيـرات تـدل علـى التـراجع أو التـردي
لألسـوأ،  ويستخدم الـوصف تراجعي Retrograde يف حـالة فقد
الـــذاكـــرة قــبل بعـض األحـــداث،  أمـــا الـــوصف اسـتعـــادي
Retrospective فيسـتخدم يف الـدراسات التـي تقوم علـى فحص

وتأمل األحداث املاضية يف احلاالت املرضية.
retroactive                                                 رَجْعي
retrograde                      تَقَهْقري، عَكْسِي،  رَاجِع للوَرَاء
retrospection                                           اسْتِرْجَاع
retrospective study                            دِراسَة استعادية

Rett's disorder                                  :ZريتX اضطراب
)تدهور النمو بعد الوالدة بشهور(

Pervasive يـعتبـر هـذا املـرض مـن اضطـرابــات النمــو الشـاملـة
developmental disorders، وقد وصـفه للمرة األولـى الطبيب

last resort mental retardation



- 160 -

النـمسـاوي أنـدريـاس ريت A. Rett عـام 1965 حـيث أظهـرت
أعراض تـدهور النمو على 22 من الـبنات بعد 6 شهور من الوالدة
دون سبب واضح،  ويصـيب املرض 7 حـاالت من كل 100 ألف

من املواليد اإلناث.
Revenge                                                  انْتِقَام، ثَـأر

الكلمـة تعبير عن انفعال سلبـي وداخل االنتقام،  والوصف حقود
.Revengeful  أو نَزَّاع لالنتقام

Reverse                                 عَكْسِي، مَعْكُوس،  مَقْلُوب
تدخل هـذه الكلمـة للداللـة على األمـور املعكـوسة أو املقلـوبة،
والوصف قابل أو عكوس Reversible، والعكس هو ال عكوس

Irreversible، ويستخدم لوصف بعض احلاالت املرضية.

reversal                                        عَكْس،  انْعِكاس
reversible                   قَابِل للعَكْس،  ذو وَجْهَني، عكوس
reversibility                                 مَعْكُوسِية، مَقْلُوبِيّة

Review                                          مُرَاجَعَة،  إعَادَة نَظَر
تـستخدم الكـلمة مبعنـى نظرة عـامة،  وتطـلق أيضا علـى املقاالت

.Reviewer  واجملالت النقدية،  والوصف ناقد
Reward                                       ثَوَاب، مُـكَافَاة،  حَافِز

يـستخـدم أسلـوب املكـافـأة كـوسيلـة للعـالج السلـوكي وتعـديل
السلـوك بتقدمي حافـز للقيام بعمل مـرغوب  أو اإلقالع عن سلوك

غير مرغوب.
reward expectancy                               تَوَقّع الثَوَاب

Rhazes                              الرازي)طبيب عربي 860-930 م
وصف عالجاً  لألمراض العقلية(

Rhythm                                                         إيْقَاع
اإليقاع هو تواتر الشيء بشـكل نظامي،  ويستخدم التعبير لوصف
إيقاع وظائف اجلسم مثل دقـات القلب،  أو الوظائف النفسية مثل
اإليقاع اليومـاوي Circadian rhythm الذي ميثل الدورة الـيومية

يف النوم واليقظة.
Right                                          )صَوَاب،  أيْمَن )يَمِني

تدل الكلمـة على مـا هو قـومي أو حقيقي أو سليـم أو مالئم،  كما
تعني جـداً  أو متامـاً  أو فوراً،  وتـدخل يف تعبـيرات لـغويـة طبـية
لوصف أعضاء اجلسم يف الناحية اليمنى مثل نصف كرة املخ األمين
Right hemisphere، ويف الـطب النفـسي الشـرعي يتم الـتركـيز

علـى حقـوق املـرضـي النفـسيـني يف العالج وحقــوقهم املـدنيـة،
وتوجد جوانب نفسية وقانونية ودينية حلقوق املرضي النفسيني.

right and wrong test                   اختبار الصَوَاب واخلَطَأ

right to treatment                              احلَقّ يف العِالَج
Rigidity                                        جُمُود، صَالَبَة، صَمَل

يـستخـدم هـذا الـوصف يف األمـراض العـصبيـة يف حـالـة تـصلب
العضالت الذي يسبب صعوبة حركتها بسبب بعض األمراض مثل
البـاركـنسـونيـة Parkinsonsim  أو نـتيجـة لآلثـار اجلــانبيـة غيـر

املرغوبة لبعض األدوية النفسية مثل مضادات الذهان.
rigid                                          جَامِد، صَلْب، صمل

RIMAs (Reversible       مختصر:  مثبطـات األكسيداز  أحادي
inhibitors of                              األمني القابلة  للعكس
monamine oxidase)                 )أدوية مضادة لالكتئاب(

Risk                                                           مُخَاطَرة
تدل الكلمـة على اجملازفـة والتعرض للخطـر،  والوصف محفوف
بـاخملاطـر Risky، وتستخـدم يف التعبـيرات الطـبية لـوصف عوامل
اخملاطرة وهـي التي تهي لإلصـابة باملـرض ومضاعفـاته،  وسلوك
اخـتيار اخملـاطرة يـرتبط مـع بعض أنواع الـشخصيـة التي تـقدم عليه

دون تردد.
risk factor                                           عَامِل اخلطـر
risk-taking behavior                   سُلُوك اختيار املُخَاطَرَة

Risperidone (Risperdal)                 :)رسبريدون )رسبريدال
)دواء مضاد للذهان(

Ritalin (methylphenidate)            :)ريتالني )ميثيل فنيدات
)دواء منبه للمراكز العصبية العليا(

Rite                                                    طَقْس،  شَعِيَرة
يـستخـدم تـعبيـر طقـوس Rituals لـوصف تكــرار بعض األفعـال
بصـورة قهريـة مثل التالوة أو العـد قبل القيـام بأي عـمل ويحدث

.OCD ذلك يف حاالت الوسواس القهرى
rituals                                             طُقُوس ، شَعَائِر
ritualistic                                                 شَعَائِري

Rivalry                                                تَزَاحُم،  تَسَابُق
تـدل الكلمـة على املنـافسـة أو التنـافس،  والـوصف منافـس أو ند
Rival، وحتـدث ظاهـرة التنـافس بـني اإلخوة داخل األسـرة، أما

املنافسة احلاقدة بني أصحاب املهنـة الواحدة فتؤدي إلى نتائج سلبية
على الصحة النفسية.

envious rivalry                                     تَسَابُق حَاقِد
sibling rivalry                                     تَزَاحُم األشِقّاء

Robot                                             رُوبُوت، إنسان آلي
الـروبـوت هـو اإلنـســان اآللي الـذي يقــوم عن طــريق التــوجيه

retarded Rigidity
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باحلاسوب بوظائف تشبه الكائن البشري.
Rogers, Carl                      كارل روجرز )عالم نفس أمريكي

[1902-1987] صاحب نظرية يف العالج 

واإلرشاد  النفسي املتمركز حول العميل(
يــرتبـط اسم كـارل روجـرز بـنظـريـة الـتمـركـز حـول الـشـخص
Person-centred theory وأرســــى مفهـــوم تـــأكـيـــد الـــذات

Self-actualization، وضع قـواعــد العالج واإلرشــاد النفـسي

املتمـركز حـول املُرَاجع  Client-centred مع قـيام املـعالج بقـبول
غير مشروط  Unconditioned positive regard للمريض.

Role                                                                دَوْر
يهتم علم النفس والطب النفسي بالدور، وهو الوظائف واألنشطة
التي يقوم بها الشخص،  مثل دور اجلنس  Gender role لكل من
الـذكـر واألنثي يف األسـرة واجملـتمع،  ويـؤدي صـراع األدوار إلـى
مشـكالت نفسية واجتـماعية،  وأسلـوب متثيل أو لعب األدوار هو
أحـد أسالـيب العالج الـنفسـي السـلوكـي ومن أمثلـة تطـبيقه قـيام
شخص بـدور شخص آخـر ميثل الـسلطـة،  مثل االبن الـذي يقوم

بدور األب يف موقف عالجي.
role conflict                                        صِرَاع األدْوَار
role playing                                         تَمْثِيل الدّور

Romamticism                 رومانتيكية، نزعة للخيال والعاطفة
االشتقـاق من رومـانس Romance وهـو وصف لقـصص الغـرام
واخليــال واحلب األسـطـوري،  ومـنهـا الــوصف رومـانــسي أو
رومـانـيكي Romantic ألسلـوب العـاطفـة التـي متيل إلـى اخليـال

املشبوب البعيد عن الواقع.
ronamtic                         رُومَانسي، رُومَانتيكي، خَيَالِي

Rorschach, Herman                        طبيب عقلي( رورشا
سويسري  1884-1922 صاحب طريقة اإلسقاط ببقعة احلبر(

لـعل من أهـم أعمـال رورشـاخ األسلـوب اإلسقــاطي لالخـتبـار
بواسطـة بقعة احلبـر Inkblot بوضع نقـطة حبـر على ورقـة لتصنع
شكالً عـشوائـياً غـامضـاً يطـلب من املفحـوص أن يصف الـشكل
وتوجـد قواعـد لتـفسيـر استجـابة الـشخص وعالقـة ذلك بحـالته

النفسية وسماته الشخصية. 

Rorschach test                                      اختبار رورشا
RT (reaction time)                           مختصر:  زَمَن الرَجْع

املدة الـزمنيـة بني التنـبيه Stimulation واالستجـابة Response  ـ
توجد معلومات يف موضع سابق.

Rule                                                   قَاعِدَة ،  قَانُون
ظهـرت قاعدة مـاكناتن يف عام 1843 عـقب قضية من أشهـر قضايا
الطـب النفسي والقانون هي محاكمة اإلجنليزي مكناتن الذي أطلق
النار عـلى رئيـس الوزراء فـأخطـأه وأصاب سكـرتيره الـذي مات
مـتأثـراً بجـراحه،  واسـتمعت إلـى شهـادة  9 أطبـاء نفـسيـني منهم
محـايديـن وتابعني للـدفاع واالدعـاء،  ومت االتفاق علـى أن اجلاني
غير مسؤول عن اجلرميـة بسبب املرض العقلي، وأصدرت جلنة من
15 قاضـياً حكـم براءة للجـاني وتنص القـاعدة علـى: Xإذا حدث

بسبب املـرض العقلي من شخص ال ميـيز طبيعـة عمله أو يفرق بني
 .Zالصحيح واخلطأ فإنه غير مسؤول عن هذا العمل

M'Naughten rule)قاعدة مكناتن )فى الطب النفسي الشرعي
Rumination                                       )اجْتِرَار )لألفكار

املعنـى املباشر هـو اجترار األفكـار أي استعادتهـا، ويدل ذلك على
االستغـراق و التـأمل يف أمـور مـعينـة،  والـوصف مـولع بـالتـأمل
Ruminant. ويف الطب الـنفسي يحدث االجتـرار لألفكار بصورة

مـرضيـة يف حـاالت الـوسـواس القهـرى OCD حيث ال يـستـطيع
املريض التوقف عن األفكار التي تسيطر عليه.

rumination disorder                            اضطراب إجْتِرَاري
Rumor                                                         إشَاعَة

ترويج اإلشـاعات غيـر احلقيقـية وانتقـال ذلك على نـطاق واسع،
.Rumormonger والوصف ملن يقوم بترويج اإلشاعات

Rural                                                   رِيـفي، قَـروِي
وصف مــا يتعلق بـالـريف أو النـاس املقـيمني بـاملنـاطق الـريفيـة،
والعكس حـضري Urban ملـا يتعلق بـاملدينـة، وتعقد املقـارنة بني

احلاالت النفسية من حيث الطابع واالنتشار يف الريف واحلضر.
rurban                               رِيِفي مَدَني،  رِيفِي مُتَحَضِر

rigid Rule
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S

S                                                              :مختصر
 Subject أو مَفحُوص ،Stimulus  مُنَبِه

يسـتخدم احلـرف S للتعـبير عـن مختصـر، أو لوصف شـيء على
.S  شكل حرف

Sabotage                                             تَخْرِيب، تَدْمِير
تدل الكلمـة على األعمـال التدميـرية أو التـخريبيـة التي يقـوم بها

أشخاص ألهداف معينة.
saboteure                                                  مُخَرَِّب

Sacred                                                         مُقَدَّس
الوصف مقدس من الـبادئة -Sacr التي تدل علـى القدسية، ومنها
السـر املقـدس Sacrament، وقـد أطلق علـى مـرض الصَـرَع يف
املاضي البعيد Xاملرض املقدسZ حتى مت اكتشاف أنه حالة مرضية ال

عالقة لها بالروحانيات.
sacred disease              )املرض املقدس )أطلق على الصَرَع

SAD                             مختصر: اضطراب وجداني مَوْسِمِي
(seasonal affective disorder)         

االضطرابات الوجـدانية املوسميـة SAD وصف حلاالت االكتئاب
التي حتدث يف وقـت معني من العام، مـثل فصل الشتـاء الطويل يف
املنـاطق القـطبيـة يف اجلـو املـظلم الـرطب الـذي يغيـب فيه ضـوء

الشمس، ومن وسائل عالجها استخدام الضوء كعالج.
Sadism         )سَادِية )انحراف جنسي: اللذة من تعذيب اآلخرين

الـسادية هـي نسبة إلـى املركيـز دي ساد  Marquis de Sadeالذي
كـتب يف القـرن 18 عـن شخص يـشعـر بـاملتعـة اجلنـسيـة مـن ألم
اآلخرين، وقد ترتبط هذه احلالة باملازوخية )نسبة إلى ليوبولد فون
ساكـر مازوخ  L.SMasoch وهـو روائي منـساوي يف الـقرن 19(
التـي تربـط اللذة مع الـشعور بـاأللم، والـساديـة من االنحـرافات
Sadistic اجلنسية، وهي أيضا أحد اضطـرابات الشخصية السادية

.personality disorder

sadistic                                                     سَادِي
sado-masochism                                سَادِيّة مَازُوخيَة

Sadness                                                          حُزْن
الـوصف حزيـن Sad، واحلزن أحـد االنفعاالت الـنفسـية املعـتادة
لكن احلـزن املبـالغ فيه يـرتبط بـاالكتئـاب أو األسى لفقـد شخص

.Grief reaction  عزيز
SADS             مختصر:  جدول االضطرابات الوجدانية والفصام

(schedule for affective disorders and schizophrenia)

يتـضمن هذا اجلدول بيانات مرتبـة لتشخيص حاالت االضطرابات

الوجدانية والفصام يستخدم لغرض إجراء األبحاث والدراسات.
Safety                                                     أمَان،  أمْن

تـدل الكلمـة على مـا يتعلق بـاألمان والـسالمة، ودافـع األمن هو
أحد الـدوافع لالبتعاد عـن األخطار والبحث عـن األمان، وصمام
األمان تعـبير عـن التنفيـس عن الطـاقات االنفـعاليـة والعواطف و

التعبير عنها.
safety motive                                           دَافع أمْن
safety valve                                 ّصِمَام أمَان، مُتَنَفَس
safe                                                            آمِن

Salaam spasm                                )تَشَنّج تَحِيَة )تَسْلِيم
أحد االضطـرابات العـصبية يف األطفـال، ويتميـز بتشـنج يتكرر يف
وضع يـشبه أداء التحية، وله منط خـاص يف تخطيط كهربـية الدماغ

.EEG

Salad                                                            سَلَطَة
تستخـدم الكلمـة مجازاً للـداللة علـى خليط مـن عدة أشيـاء يشبه
سلطـة الطعـام من اخلـضروات والفـاكهة، وتـدخل يف تعبيـر أيام
الطـي يف الـشبـاب، أو خلـيط األلفـاظ الـذي يحــدث يف بعض
املرضـى العقليني حني يستخدمون لغة يـظهر فيها التشوي واخللط

بني الكلمات.
word salad                                          خَلِيط ألْفَاظ
salad days                                 )ْأيام الغَرَارة )الطَي

Sameness                                  )رَتَابَة،  تَمَاثُل )شِبْه تَام
االشتقاق من كلـمة مماثل  Same وتـعني نفسه أو عيـنه، ويف حالة
األطفال، الـذاتويـة أو التـوحد Autism ميـيل الطفل إلـى الرتـابة
وينـزعج لـلتغـييـر يف املكـان أو مــوضع األشيــاء أو عنـد وجـود

أشخاص غرباء.
trait of sameness                                    سِمَة الرَتَابة

Sample                                                           نَةعَي
العينة التي جتـرى عليها الدراسات يف الـطب النفسي هي يف الغالب
احلاالت املـرضيـة النـفسيـة التي يـتم اختيـارها بـطريقـة منظـمة أو
عـشوائـية Random وإجـراء خطـوات الدراسـة عليهـا مثل جمع
البيانـات وتطبيق االختبـارات، وتوجد قـواعد لتنظـيم التعامل مع

العينات لتجنب اخلطأ يف نتائج البحث.
sample bias                                         نَةتَحَيّز العَـي
sampling                                   مُعَاينة، أخذ العينات

Sanatorium                       )مَصَحة )لعالج األمراض املزمنة
يطلق هـذا التعبـير علـى املصحـات اخملصصـة للنـاقهني واملصـابني
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بأمراض مزمنة مثل األمراض العقليـة.
sanative                                                     شَاف

Sanctimony                                   نِفَاق، تَظَاهُر بالتقوى
والوصف منها منافق  Sanctified، وتـدل على التظاهر على غير

احلقيقة.
Sanction                                                جَزَاء، عِقَاب

تطلق على اجلـزاء أو العقاب املبـاشر أو الوازع الـرادع ملنع اخلروج
.Sanctum  على األعراف، واالشتقاق من مقدس

Sanguine    )دَمَوِي )من أخالط املزاج التقليدية: املتفائل النشيط
الوصف دمـوي للداللـة على أحـد أخالط املزاج الـتي كان يـعتقد
القدماء أنها تفسر السلوك اإلنساني يف الصحة واملرض، والدموي

يدل على التفاؤل والثقة، وهو تعبير عن اللون األحمر للدم.
Sanity               )سِقَم العَقَل insanity :سَالَمة العَقْل )العكس

االشـتقـــاق من الــوصف عــاقل Sane وتعـني سـليـم العقل أو
املعقول، ومنهـا التعبيـر شائع االستخـدام للتعبيـر عن سقم العقل
Insanity وهو املـرادف للجنون Madness، والـوصف منه عاقل

.Insane

sane                                                          عَاقل
Sapphism                     )سِحَاق )احتكاك جنسي بني النساء

هذه الكلمة هي وصف حلـالة االتصال اجلنسي بني اإلناث املعروفة
.Lesbianism أيضا بالسحاق

Sarcasm                                               سُخْرِية، تَهَكُّم
امليل إلى السخرية والـتهكم ميكن أن يفسر من الناحية النفسية على
أنـه وسيلـة للـدفـاع ضـد القـلق واإلحبـاط، والـوصف سـاخـر

.Sarcastic

sarcastic                                          سَاخِر، تَهَكّمِي
Satanism                                                    شَيْطَانِية

االشتقـاق من الـشيطـان  Satan، والوصـف شيطـاني، ويـعرف
الـنزوع الفـطري إلـى الشـر بالـشيطـانيـة  Satanism وتعني أيـضا

عبادة الشيطان.
satanic                                                   شَيْطَانِي
satanophobia           )رُهَاب الشَيْطان )خوف من الشياطني

Satiation                                                شَبَع، اكْتِفَاء
ومـنها الشـبع أو التخمة Satiety وتـطلق على اإلشبـاع من الطعام
والرغبات األخـرى، والوصف ممكن إشبـاعه Satiable، ويوجد

مركز يف الدماغ خاص باإلشباع.
satiation instinct                                   غَرِيزَة الشَبَع

Satisfaction                                             رِضَا، إشْبَاع
تـدل الكلمة علـى الرضا واإلشبـاع املعنوي عقب القـيام بعمل ما،

مثل اإلشباع اجلنسي.
Saturation                                                      تَشَبَع

تستخدم الكلمة يف الكيمياء ويف الطب للداللة على التشبع.
Satyriasis                 )شَرَه جِنْسِي )قوة الرغَبَة اجلِنْسِية للذكور

االشـتقاق مـن ساتـير Satyr وهـو من آلهـة الغابـات عنـد اإلغريق
ويتـصف بامليل املفـرط للشهوات، واحلـالة التـي تعبر عنهـا الكلمة

هي الشبق املفرط يف الرجال.
Savagery                                             وَحْشِيّة، هَمَجِية

الكلمة تصف الهمجية والبدائية والسلوك غير املتمدين.
savage                                    ِهَمَجِي، بِدَائي، مُتَوَح

Savant                                                            عالِم
يطلق هذا الوصف على بعـض حاالت التخلف العقلي حني يكون
لدى املعاق ذهنيـاً قدرة متفوقـة يف مجال ما مثـل احلساب أو الرسم
Idiot  أو احلفظ، ويدل على ذلك التناقض يف التعبير املعتوه العالم

.savant

idiots savants                                  مَعْتُوهون عالِمُون
)استعداد خاص وقدرات تفوق لدى املتخلفني عقلياً(

Scabiophobia                                          رُهَاب اجلَرَب
خوف مرضي من اإلصابة باجلرب.

Scale                                                           مِقْيَاس
تعني الكلمة حرفيـاً  امليزان، وتعني العلوم النفـسية قياس القدرات

.Rating scales العقلية عن طريق مقاييس التدرج
scaling                                                       قِيَاس
scalogram                                           رَسْم القِيَاس

Scan                                   فَحص )دقيق(، مَسْح ، تفرُّس
يعنـي املسح البحـث عن شيء، وعمليـة املسح  Scanning، ومن
فحوص األشعة املقـطعية CT scan تستخـدم يف تشخيص أمراض
املخ واحلـاالت الـعصـبيــة وغيـرهــا، كمــا يتـم استخـدام بـعض
االختبارات النفسية يف دراسات مسحية بحثاً عن حاالت مرضية يف

مجموعة من الناس.
scanning                                            تَمَعّن، تفرس

Scandal                                                       فَضِيحة
تعبـر الكلمـة عن الفضـائح واألعمال اخملـزية، وكـذلك عن القيل

والقال.
scandalmonger                  )أفَّاك )نَاشِر الفَضَائح واإلفْك

Sanatorium scanning
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Scapegoat                                                 فِداء ْكَب
يطلـق أيضا علـى هذه احلـالة احملـرقة، أي حتمُّل الفـرد للمسـؤولية
واللـوم ليـكون كـب فـداء، وضحـية ألفـعال لـم يقم بهـا وحتمل

وزرها بدل غيره.
scapegoating      )عَمَلِية الفِداء )تَحَمُّل الفرد للّوم بدل آخرين

Scatology                                                دِرَاسة البُرَاز
يسـتخدم هـذا التعبيـر أيضـا للداللـة على املـوضوعـات اإلباحـية
واحلديث عنها، ومن البادئـة  -Scat يوجد بعض االشتقاقات التي

تدور حول البراز والقذارة.
scatological                            بُرَازي، مُتَعلّق بالفَضَالت
scatophagy                                            أكْل البُرَاز
scatophobia                                         رُهَاب البُرَاز

)اخلوف املرضي من التلوث بالبراز(
Scatter                                               انْتِشَار،  تَشَتّت

تـدل الكلمة عـلى التبعـثر والتنـاثر، وتـستخدم يف تـركيبات لغـوية
ومصطلحـات إحصائية مثل حتليل االنتشار، وتستخدم للتعبير عن

تشتت التفكير.
scatter analysis                                 تَحْلِيل االنْتِشَار
scatter diagram                               مُخَطّط االنْتِشَار
scattering                            )تَشْتِيت،  تَنَاثُر )للتفكير

Scene                                                           مَشْهَد
تعبر الكلمـة عن مشهد مـسرحي أو منـظر، وتعني أيـضا االنفجار
العاطفـي، والسينـاريو Scenario هـو مخطط الـنص ملسـرحية أو
فـيلم ويـطلق مجـازاً علـى تــداعي األحــداث يف حيــاة النـاس،

واملشاهد الصادمة تؤدي إلى آثار نفسية سلبية.
traumatic scene                          )مَشْهَد جَارِح )صَادِم

Schedule                                    جَدْوَل، قَائِمَة،  اسْتِمَارَة
يطلق هـذا التعبـير لـوصف جـداول األعمـال أو البـرامج مـحددة
املـواعيـد، وكـذلك القـوائـم والبيـانــات التي تـستخـدم يف جمع

معلومات عن احلاالت املرضية بصورة مرتبة.
Schema                                     تَخْطِيط، رَسْم تَخْطِيطي

تعبر هذه الكلمـة واشتقاقاتها عن اخملططات للبرامج أو املشروعات
أو الرسوم البيانية التوضيحية.

scheme                                           نَهْج، خُطّة عَمَل
schematic                                     تَخْطِيطِي، كروكي

Schizm                                              انْشِقَاق،  انْقِسَام
تعـني الـكلمــة االنقـســام أو االنفـصـال، والــوصف انـشقــاقي

Schismatic، وقـد وصف تيـودور ليــدز T.Lidz منط العالقـات

Schism األسـرية التي تؤدي إلـى حدوث الفصام ومـنها االنشقاق
الـذي يعني وجود انفـصال عاطفـي بني األبوين واستقـطاب لألبناء

نحو األب أو األم.
schismatic                                               انْشِقَاقي

Schizo-             صِيغَة إضافة معناها: انِشِطَار، انْقِسَام ، تَشَقّق
تدخل هـذه الصيغـة يف تعبـيرات ومـصطلحـات تتعلـق بالفـصام،
ومنها وصف شبه فصامي Schizoid يف اضطرابات الشخصية التي
تتميز بـاحلساسـية واالنطواء، واضـطراب الفصام الـوجداني الذي
يعني وجود مظاهر االكتئاب والهوس يف نوبات، مع وجود املظاهر

الفصامية يف نفس املريض.
schizoaffective                      اضطراب الفصام الوجداني
schizoid                                              شِبْه فِصَامي
schizoid parsonality                     شخصية شِبه فِصَاميّة

Schizophrenia                                                 فِصَام
الفصـام هو أحد االضطـرابات العقلية الـرئيسية، ويـحدث يف نسبة
1% مـن الـنــاس، وقــد وضـع وصف الفـصــام إمـيل كــريـبلـني

E.Kräpelin (1856-1926) الــذي أطـلق علـيه اخلــرف املـبكــر

E.Bleuler ثــم يـــــوجــني بلــــــويلـــــر ،Dementia praecox

(1939-1857) الـذي وضع تـسميـة الفـصام )شـيزوفـرنيـا( للـمرة

األولـى يف عـام 1904 وتـتكـون الـكلمــة من مقـطعـني: البـادئـة
-Schizo تـعنـي انفـصــال أو انقـســام، و Phrenia تـعنـي عقل،

واملعنى اإلجمـالي هو انـقسام العقل Split mind، وتـبدأ أعراض
الفصـام يف الظهـور مبكـراً يف مرحلـة املراهقـة والشـباب، والنـسبة
متسـاوية يف الذكـور واإلناث، وتوجـد أسباب وراثيـة حيث ينتقل
املرض يف عـائالت عن طـريق اجلينـات باإلضـافة لعـوامل أخرى
،Paranoid مكتسبة، وللفصـام أنواع متعددة مثل النوع البارانوي
واجلـامودي Catatonic، واملشوDisorganized  وغيـر املتمايز
Undifferentiated، واملـتبقـي Residual، كمـا تـوجـد طـريقـة

Type II ونوع ثان ،Type I أخرى لتصنـيف األنواع إلى نوع أول
Positive symptoms حيـث يتـميـز األول بـأعـراض مــوجبـة
Negative كــالهالوس والـهيــاج، والثــاني بـأعـراض ســالبـة
symptomsمثل العزلة والالمبـاالة، كما توجـد أنواع أخرى حتت

مـسـميــات مخـتلفـة، وميـثل مـرضــى الفـصــام 90% من نـزالء
املسـتشفيـات واملصحـات العقليـة، ويتم العالج بـاألدوية املـضادة
للـذهـان بـاإلضـافـة إلـى وســائل الـعالج التــأهيلـي والنفــسي

والكهربائي.

Scandal Schizophrenia
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catatonic schizophernia                         فِـصَــام جــامــودي
childhood schizophrenia                        فِـصَــام الـطُفــولَــة
hebephrenic schizophrenia                        فِصَام مُرَاهِقي
paranoid schizophrenia                           فِصَام بارانوي
pseudoneurotic schizophrenia            فِصَام شِبْه عُصَابي
residual schizophrenia                            فِصَام مُتَبَقِي
simple schizophrenia                                 فِصَام بَسِيط
undifferentiated schizophrenia           فِصَام غير مُتمايَز

Schizophreniform                                       فِصَامي الشكل
وصف لالضطرابـات الذهانية الـتي تظهر فيها أعـراض مؤقتة تشبه
مظـاهر الـفصام وتـدوم فترة تـتراوح بني شهـر إلى 6 شهـور، وقد
استخدم هذا املصطلح جـابرييل الجنفيلد G.Langfeldt يف أوسلو
بـالنـرويج عـام 1939، وتختلف هـذه احلـالـة عـن الفصـام الـذي
يتطلـب تشخـيصه استـمرار األعـراض لفتـرة زمنيـة ال تقل عن 6

شهور.
schizophreniform disorder         اضطراب فصامي الشكل

Schizotypal                                                      فِصَامي النَوْع
يف اضطراب الشخـصية فصامي النوع يـبدو املريض غريب األطوار
يف تفكـيره ويف تصـرفاته يف احليـاة اليومـية ومظـهره، ويصـيب هذا

االضطراب 3% من الناس خاصة من أقارب مرضى الفصام.
schizotypal personality                      اضطراب الشخصية

disorder                                             الفِصَامية
Schneider, Kurt                                            كورت شنيدر

)طبيب نفسي وضع معايير تشخيص الفصام(
وصف كــورت شنـايــدر مجمـوعــة من األعـراض أطلق عـليهـا
أعراض املـرتبة األولى للفصـام  first-rank symptomsواعتبرها
مميـزة ملرض الفصام، ومـجموعة أخرى مـن األعراض املكملة هي
أعـراض املرتبة الثانية  Second -rank، ومـن أمثلة أعراض املرتبة
األولـى األفكـار املـسمـوعـة Audible thoughts، واألصـوات
Voices التـي تعلق أو جتــادل، وأمثلـة املـرتبـة الثـانيـة االرتبـاك

Sudden delusional واألفكـار الضـاللية املفـاجئة Perplexiaty

ideas وتعرف هـذه األعراض مبعـاييـر شنـايدر لـتشخيـص مرض

الفصام.
Schneider’s criteria          )معايير شنايدر)لتشخيص الفصام
School                                                                   مَدْرَسَة

تعني هذه الكلمـة املدرسة مبعنـاها املعروف كـمكان للعلم، وتعني
أيضـا املـذهـب العقلـي للمـدارس الفكـريــة، ومنهــا اشتقـاقـات

مـختلفـة، وتعـبيـرات تـستخــدم يف الطـب النفـسي مـثل التـاريخ
املدرسي وهو املعلومات اخلاصة بالدراسة يف تاريخ احلالة، ورُهَاب

املدرسة يف األطفال، وحالة رفض املدرسة يف التالميذ.  
scholar                                                     طَالِب عِلْم، عالِم
scholarship                                                مِنْحَة دِرَاسِية
scholastic                                                            مَدْرَسي
scholastic test                                            اختبار مَدْرَسي

School history                              )املَدْرَسي )الدِرَاسة التاري
school phobia                                          رُهَاب املَدْرَسة

)خوف التالميذ من الذهاب إلى املدرسة(
school refusal                                              رَفْض املَدْرَسَة

Science                                                                          عِلْم
تــدل الكلمـة علــى العلم واملعـرفـة والبـراعـة، والـوصف عـلمي
Scientific، ومـن ذلك األسلـوب واملـنهج العلـمي يف الـدراسـة

والبحث وفق خطوات وأساليب مضبوطة علمياً.
scientific method                            مَنْهَج )أسلوب( عِلْمِي

Sclerosis                                                            تَصَلّب
البـادئة صلـب -Scler تدل علـى األشيـاء التي متـيل للصالبـة مثل
غـشــاء العـني املعــروف بــالـصـلبــة Sclera، وتـصلـب اجللــد
Scleroderma، ويـدل تعـبيــر تصـلب Sclerosis علـى تـصلب

MS ًاألنـسجة، ومنها حـالة التصلـب املتعدد التي تعـرف مختصر ا
وهي من األمراض العصبية التي تتـسبب يف العجز واإلعاقة احلسية

واحلركية.
multiple sclerosis                                       تَصَلّب مُتَعَدد

Scop-                              صِيْغَة إضافة معناها: فَحْص، تَدْقِيق
scopyومن رؤيـة أو مالحظة ـ ،scope االشتقاق هنـا من كشف ـ
، ومنها امليكـروسكوبيـة Microscopy، وتدخل يف وصف بعض
االضطـرابات النفسية املتعلـقة بالفرجة عن طـريق الرؤية واملالحظة
واالكتشاف مثل استراق النظر، والتلذذ اجلنسي بالفرجة، ورهاب

انكشاف العورة.
scopic method                                            طريقة املُشَاهدة
scopolangia                               )لَذّة التَفَرّج )اسْتِراق النظَر
scopophilia                                       تَلَذ )جِنْسِي( بالفُرْجة
scopophobia                                    رُهَاب انْكِشَاف العَوْرة

Score                                  )دَرَجَة )تَصْحِيح(، عَالَمة )تصْوِيب
يسـتخدم هذا التعبـير يف القياس النفـسي للداللة علـى الدرجة التي
يحصل علـيها املفحوص، والتي تـدل على التقديـر الكمي حلالته،

catatonic schizophernia Scop-
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.IQ مثل الدرجة يف اختبار الذكاء التي حتدد حاصل  الذكاء
scoring                                                           تَصْحِيح
scotomization                                                         تَعْتِيم
من البادئـة ظلمة  -Scoto، وتدخل يف تعبيـرات العتمة والتعتيم،

واخلوف املرضي من الظالم.
scotoma                                                     عَتْمَة
scotophobia           )رُهَاب الظَالَم )خوف مرضي من الظالم

Screening                                              سَتر، تَصْفِيَة
من شـاشة Screen وتعنـي حجاب أو ستـار، أما عملـية التـصفية
Screening فإنهـا تعني الفصل بالـغربلة، ويف الدراسـات النفسية

يتـم من خاللها التوصل إلـى احلاالت املرضيـة من بني مجموعات
كبيرة.

screening test                                    اخْتِبَار تَصْفِيَة
screen memory                                      سَتْر ذاكِرة

Script (manuscript)                      ّمَخْطُوط، مُسْتَنَد، نَص
تعني الـكلمة نص مكتوب أو مـستند أصلي، ومنها اخملـطوط باليد

Manuscript وتعني أيضا النسخة املكتوبة باآللة الكاتبة.

Scruple                                        تَخَوّف، ترَدّد،  تَوَرّع
املعنـى احلريف للكلمة السكـروبل وهو وزن يساوي 1.295 جرام،
وتعني أيضـا شك أو ارتيـاب أو وسواس، وتـوجد حـالة مـرضية
يرتـاب فيها الـرجل ويشك يف أن املـرأة ليست عـذراء، والوصف
للشخـص كثيـر الشـكوك Scrupulone وهـو الذي يـدقق يف كل

األمور.
virginty scruple                            تشَكّك يف العُذْرِيّة

)شك الرجل يف عذرية املرأة(
SD (standard deviation)             مختصر:  انحراف مِعْيَاري

مـصطـلح إحصـائي لـوصف تـشتـت النـسب حـول متــوسطهـا
احلسابي.

SE (standard error)                      مختصر: خطَأ مِعْيَارِي
مصـطلح إحصـائي لـوصف مـدى التفـاوت يف النتــائج وعالقته

باألخطاء والصدفة وتأثير التجربة.
Season                                         مَوْسِم،  أوان،  فَصْل

يهتم الـطب النفسي بعالقة فصول السنة بـاحلالة النفسية والتقلبات
املزاجيـة، وحالـة االضطراب الـوجداني املـوسمي الـتي حتدث يف
فـصل الشتـاء البارد مـثال علـى ذلك ـ توجـد معلومـات عن هذه

احلالة يف موضع آخر.
seasonable                                                 مُالَئِم

seasonal                                          مَوْسِمِي، فَصْلِي
seasonal affective                    اضطراب وجداني مَوْسِمي

disorder (SAD)              
Seclusion                                      اخْتِالء، انْفِرَاد ، عُزْلَة

يحدث املـيل إلى العزلة يف بعض االضطرابـات النفسية مثل الفصام
وبعض اضطرابات الشخصية.

seclusive                                       انْعِزَالي،  انفِرَادي
seclusiveness                          )انْغِالق،  انْعِزال )مَرضي

Secobarbital (Seconal)                :)سيكوباربيتال)سيكونال
)من مشتقات الباربتيورات املهدئة واملنومة(

Secondary                                                     ثَانوي
هذا الـوصف لألشياء الثانوية غير األساسية، واملكسب الثانوى هو
تعبيـر عن حصـول مرضـى الهستيـريا علـى ميزة نـتيجة إلصـابتهم
باألعراض الهستيرية، وتظهـر اخلصائص اجلنسية الثانوية مثل تغير
الصـوت وظهـور شعــر يف منـاطق اجلـسـم عنــد البلــوغ بتــأثيـر

الهرمونات.
secondary gain                                   مَكْسَب ثَانَوِي
secondary sex characters             خَصَائِص جِنْسِيَة ثَانَوِية

Secular                                                دُنْيَوِي،  زَمَنِي
تدل الكلمـة على شيء غير ديـني، أو عامي، أو مدنـي، كما يفيد
الوصف االنـتقال من جيل إلى جيل، والـدنيوية Secularity تعني

الصفة املدنية.
secular trend                                        نَزْعة دُنْيَوِيّة

Security                                                  أمَان،  أمْن
تدل الكلمة على األمن أو الطمأنينة، والوصف آمن  Secureيعني

مطمئن أو متحرر من اخلطر.
secure                                               مُطَمْئِن،  آمِن

Sedation                                                       تَسْكنِي
تفيـد الـكلمـة تـسكـني أو تخفـيف األلم، واألدويـة املـسـكنـة أو
املـسكنـات هـي التي تـستخـدم يف عالج األلم، وتـستخـدم بعض
األدويـة النفسـية املضـادة للذهـان واالكتئـاب لهذا الغـرض، وتتم
معاقـرة هذه األدويـة لتأثيـرها علـى اجلهاز العـصبي فيتـم االعتماد
عليها، وتظهـر أعراض االنسـحاب عند الـتوقف عن استعـمالها،
وتـوجـد أدويـة مـسـكنــة ـ منـومـة Sedative-hypnotics مـثل

الباربتيورات، والبنزوديازبينات.
sedatives                        )مُسَكّنات )أدوية مُسَكّنة لأللم
sedative - related disorder    االضطراب املتعلق باملسُكّنات

 scopic method secure
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sedative substance abuse              معاقرة  املواد املُسَكِنة
sedative- hypnotics                 )مُسَكِنات مُنَوِمَة )عقاقير

Seduction                                     غِوَاية، إغْواء ، إغْرَاء
يستخـدم هذا التعـبير يف وصـف سلوك البعـض ممن لديهـم سمات
شخصية هستيرية حيث مييلـون إلى لفت االنتباه واإليحاء باإلغراء

أو الغواية للجنس اآلخر. 
seductive                                            إغْوَائِي، مُغْر

Segregation                                     عَزْل، فَصْل، إنعِزَال
يستخـدم مصطلح العـزل يف الوراثة، كـما يدل علـى عزل شخص
عن اجملـتمع أو التمـييز العـنصري، وقـانون العـزل يف الوراثـة يعني

انعزال صفات وراثية. 
segregation law                           )قَانُون العَزْل )وِرَاثَة

Seizure                                                           نَوْبَة
وصف للـنوبـات املرضـية مـثل نوبـات فقدان الـوعي والتـشنج يف

حاالت الصرع.
seizure disorder                      )اضطراب نَوْبَات )تَشَنّج

Selection                                    انْتِقَاء، اختيار، انْتِخاب
تـدخـل الكلمـة والــوصف انتقـائـي  Selective يف مجمـوعـة من
املصطلحات النفسيـة مثل شرود االنتباه االنتـقائي  أي عدم االنتباه
ألشياء معيـنة دون أخرى، والـذاكرة االختيـارية التي تـذكر بعض
أشـياء وتنـسى األخـرى، وحالـة اخلرس االنـتقائي  الـتي حتدث يف
األطفال وهي التحدث يف أمـاكن ومواقف معينة وتوقف الكالم يف
أخـرى، أمـا مجمـوعـة األدويـة االنتقـائيـة املثـبطـة إلعـادة قَـبْط
السيروتـونني التي يشـار اليها مختـصر اً  SSRI's فإنـها من األدوية

.Fluoxetine املضادة لالكتئاب، ومن أمثلتها دواء فلوكستني
selective                                                   انتقائي
selective inattention                   شُرُود االنتِبَاه االنتقائي
selective memory                               ذَاكِرة اخْتِيَارِية
selective  mutism                         بَكَم )خَرَس( انْتِقَائي
selective serotonin                         مثبطات إعادة قَبْط

reuptake inhibitors (SSRIs)      السيروتونني االنتقائية
Selegiline                                      سلجلني )من مثبطات

األكسيداز أحادي األمني  ـ مضاد لالكتئاب(
Self                                                         ذَات، نَفْس

تدل الـكلمة على النفـس أو الذات أو طبيعة الـشخص، وتستخدم
كبـادئـة -Self  وتعـني ذاتيـاً أو ذات أو نفـس أو تلقـائيـاً، كمـا يف
التعـبيرات التي تستخـدم يف علم النفس والطب النفـسي، ومنها ما

يلي:
self-absorption                              استِغْراق يف الذَات
self-acceptance                             ول( الذَاتتَقَبّل )قَب
self-accusation                                      اتّهَام النَفْس
self-actualization                                  تَحَقّق الذَات
self-analysis                                        تَحْلِيل الذَات
self-assertion                                       تَأكيِد الذَات
self-assessment                                     تَقَدِير الذَات
self-concept                                         مَفْهُوم الذَات
self-control                                          ضَبْط النَفْس
self-criticism                                          نَقْد الذَات
self-deception                                       خِداع النْفْس
self-esteem                                           إكْبَار الذَات
self-realization                                    تَحْقِيق الذَات
self-system                             نَسَق الذَات، جِهَاز النَفْس

Self-administrating                                    إجْرَاء ذاتِي
يدل التعـبير علـى بعض االختبـارات النفسـية التـي يتم فيهـا تقدمي
األسـئلة  أو العـبارات للـمفحوص لـيقوم بقـراءتها واإلجـابة عـنها

دون تدخل من الفاحص.
self-administered test                      ًاخْتِبَار يُجْرى ذَاتِيّا
self-report inventory                     قَائِمة التَقْرير الذَاتي

Self- harm                                               إيْذَاء النَفْس
يستخـدم هذا التعبير كبديل لـكلمات االنتحار Suicide وهو إيذاء
النفـس املميت، ومـحاوالت االنتـحار Suicidal attempts وهي
احملاوالت غير املميـتة، كما يقوم بعض املـرضى بإحداث جروح يف
أجسادهم، أو تشويه اجلسد نتيجة لالضطرابات النفسية مثل بعض

حاالت اضطرابات الشخصية وبعض األمراض الذهانية.
fatal self-harm                   إيْذاء النَفْس املُمِيت، االنتِحَار
non-fatal self-harm                  ،إيْذاء النَفْس غير املُمِيت

مُحَاولة انْتِحَـار 
self-injury                                              جَرْح ذاتي
self-mutilation                                      تَشْوِيه ذَاتِي

Selfhood                                                نَفْسِيَة، ذاتِيّة
تدل الكلمـة على الفـردية أو الشـخصية األنـانية، والـوصف أناني

.Selfish 

selfish                                                        أنَانِي
Self-image                                               صورة الذات

Sedation Self- harm
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تتكون صـورة الذات، وهي الـصورة التي يـرسمها املـرء لنفسه يف
مخيلته، ويرتبط اضطراب صورة الذات ببعض املشكالت النفسية
Anorexia nervosa مثـل مرض فقـد الشهـية )الـقَهَم( العصـابي
التي تتـصور فيها املـريضة النحـيفة صورة اجلسـد كما لو كـان بديناً

فتمتنع عن الطعام.
ideal self                                           الذَات املِثَالِية
perceived self                                     الذات املُدْرِكة
social self                                     الذَات االجْتِمَاعِيَة

true self                                           الذَات احلَقِيقية
Self-psychology                                  ،عِلْم نَفْس الذات

سيكولوجية الذَات
أحد فروع علم النفس ويهتم بدراسة اجلوانب الذاتية.

Semantics                     عِلْم داِلالت األلْفَاظ، الداِللَة اللّفْظِيَة
للـدالالت اللفـظيـة عالقـة بـاحلـالـة النفـسيـة، وتتـأثــر يف بعض

االضطرابات النفسية، وتستخدم يف العالج واإلرشاد النفسي.
semantic approach                               مَدْخَل داِللِي
semantic counseling                              إرْشَاد داِللِي
semantic therapy                                  عِالج داِللِي
semantogenic disorder                اضطراب داِللِي األصل

Semasiology            )وتطور معاني األلفاظ عِلْم املَعْنَى )تاري
Semeiology                                            عِلْم األمَارَات

)اإلشارات ولغة اإلشارة واألعراض املرضية(
semiotic                     أعراضي،  أمَارَاتِي ألعراض املرض

Semi-                    صِيغَة إضافة معناها: نِصْف، شِبْه،  جُزْئي
تدخل هذه البـادئة يف بعض الـتعبيرات مثل الـوعي اجلزئي، وشبه
النهائـي، وغيرها مـن التعبيرات الـطبية لتـدل على نصف شيء أو

تشابه أو جزئية.
semiconscious                         واعي جُزْئياً،  نصف وَاع
semifinal                               شِبْه نِهَائي، نِصْف نِهَائي

Senescence                                        هِرَم،  تَقَدّم السِن
الهـرم أو تقدم السن هو مـا يطلق عليه أيضا الشـيخوخة، والكلمة
تعبر عن الشـيخوخة الطبيعية املرتبطة  بتغيرات جسدية وعقلية غير
مـرضية، مثل الـشعر األبيض والـوهن، والوصف لـشخص مسن
 Senescent. ويخـتلف هـذا املفهـوم عـن مفهـوم الـشيخـوخـة

املرضية يف املصطلح التالي.
senescent                              كَبِير السِن ، هَرِم

Senility                                                      شَيْخُوخَة

تعبـر الكلـمة عـن الشيخـوخة املـرتبطـة بتغـيرات مـرضيـة جسـدية
ونفسية، والـوصف شيخوخي  Senile، وداللة هذا التعبير وجود
أعراض مـرضية مثل العجز واخلـرف مبا يختلف عن مفـهوم التعبير

السابق.
senile                                               شَيْخُوخِي
senium                                                       شَيْبَة

Sensation                                                    إحْسَاس
االشتقاق من حـاسة Sense وتعنـي أيضا املعـنى والشعـور وحسن
In الفهم واجتاه الرأي، وتدخل يف تركيبـات لغوية مثل تعبير عاقل

.Out of one's sense ومجنون ،one's sense

sense                                                         حَاسّة
sensibility                             حاسّيّة،  قابِليّة اإلحْسَاس

Sensitivity                                                   حَسَاسِيّة
يستخـدم هذا التعبيـر ليدل على حـالة احلسـاسية املرضـية كرد فعل
لعـامل يتفاعل مع الكائن، ويستخـدم التعبير أيضا للخجل أو فرط
التـأثـر الـنفــسي، ويـطلق علــى ذلك أيـضـا فـرط احلـســاسيـة

.Hypersensitivity

sensitive                                                       ــاس حَــسَـّ
Sensitization                                                  حتسيس

تعبير عن جعل الشخص أو الكائن ذا حساسية، والعكس هو إزالة
التحـسـس Desensitization وهـو أسلــوب للعالج الـسلــوكي

املتدرج يستخدم يف حاالت اخملاوف املرضية والقلق.
Sensorium                               جِهَاز احلِس،  مَرْكَز احلَوَاس

يستخـدم هذا التعبيـر للداللة علـى جهاز أو مركـز احلس يف اجلهاز
العـصبي، ويوصف بـأنه يف حالـة وضوح Clear sensorium، أو
يف حالة اضطراب، والوصف حسي حركي يفيد ارتباط اإلحساس

واحلركة معاً.
sensorial                                                    حَاسِي
sensorimotor                                        حِسّي حَرَكِي

Sensory                                                         حِسّي
نسـبة إلى جهـاز اإلحساس Sensor، واحلـرمان احلسي هـو امتناع
املنبهات احلـسية التي تـرد من اخلارج ويسـتقبلها الكـائن عن طريق
احلـواس مثل السـمع والبصـر واللمس والـشم والتـذوق، ويؤدى

احلرمان احلسي إلى آثار نفسية سلبية وتأخر النمو العقلي.
sensory deprivation                               يحِرْمَان حِس
sensory stimulus                                     يمُنَبّه حِس

Sentence                                                        جُمْلَـة

fatal self-harm Sensorium
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Death  تعـني الكلـمة أيـضا حـكم قضـائي مـثل احلكم بـاإلعدام
sentence، واختبـار تكملـة اجلمل من االخـتبارات الـنفسيـة التي

يطلـب فيها مـن املفحوص أن يـقول كلمـات تكمّل جملـة يقدم له
أول كلمـاتها وتكـون لها داللـة مرتـبطة بحـالته ويتم ذلك يف وقت

قصير ال يسمح بالتفكير.
sentence-completion test                 اختبار تكملة اجلُمَل

Sentiment                                                     عَاطِفَة
تعـني الـكلمــة أيضـا وجـدان أو رأي أو فكـرة عــاطفيـة، وتعـني

العاطفية Sentimentalism التأثر بالعاطفة دون العقل.
sentimental                                            عَاطِفِي

Separation                                                   انْفِصَال
االشتقـاق من مـنفصـل Separate وتعني الـعزلـة والفـراق، وقلق
االنفصال هـو حالة حتدث نـتيجة للفراق مـثل ابتعاد الطفل عن أمه

ومن عالماته االضطراب النفسي وأعراض جسدية.
separation anxiety                               قَلَق االنفِصَال

Set                                           أهْبَة، تَهَيّؤ، جِهَاز، طَاقَّم
تعني الكلمـة أيضا مجموعـة أشياء تكون سلـسلة، وتعني زمرة أو
جماعة بيـنها عوامل مشتركة، وتـدخل يف تعبيرات لغوية متعددة،

ومنها وضع Setting وتعني إطار أو محيط أو خلفية.
response set                                     تَهَيّؤ لالسْتِجَابة
setting                                               وَضْع، تَثْبِيت

Sex                                                               جِنْس
اجلنس هـو الذكـورة أو األنوثـة، وتعني كلمـة جنس Sex الغـريزة
التي جتـذب أحـد اجلنـسني إلـى اآلخـر ومظـاهـر ذلـك يف السلـوك
واحليـاة، وتعني االتـصال اجلـنسي، وتـدخل الكلـمة يف عـدد من
الـتعبيـرات منهـا خصـائص اجلـنس الـتي متيـز الـذكـور واإلنـاث،
وصبـغي اجلنس هـو الكرومـوسوم الـذي يرمـز له XX يف األنثى،
وXY يف الـذكر ويعتـمد على ذلـك حتديد اجلنـس، وتوزيع اجلنس
يف عيـنات الـدراسة واألبـحاث يعـني نسـبة اإلنـاث إلى الـذكور،
والتـربية اجلنسيـة هي التعريف بقواعـد املمارسة اجلنـسية عن طريق
تـقدمي معلومـات عن اجلنس، وتـوجد مجمـوعة من االضـطرابات
اجلـنسيـة تشمـل االنحرافـات يف الدوافع واملـمارسـة اجلنسـية ورد
ذكـرهـا يف مـواضع أخـرى ـ الـوصف جنـسي Sexy  وهـو املـثيـر

للغريزة  اجلنسية.
sex characteristics                         اخلَصَائِص  اجلِنْسية
sex chremosome              الكروموسوم )الصِبْغي( اجلِنْسي
sex determination                                تَحْدِيد اجلِنْس

sex distribution                                    تَوْزِيع اجلِنْس
sex differences                                      فُرُوق اجلِنْس
sex education                                       تَربيَة جِنْسِيّة
sex perversion                                    انحراف جِنَسي
sex ratio                                              نَسْبَة اجلِنْس
sex role                                                 دِوْر اجلِنْس

Sexual                                                          جِنْسٍي
الوصف جنسـي Sexual يصف ما هو متعلق بـاجلنس أو التناسل،
واالنتهاك أو التعـسف اجلنسي هـو تعبير لـوصف استغالل شخص
آلخر جـنسيـاً مثل مـا يحدث مـن جانب أحـد الكبـار لطفل مثالً،
واجلنس الـطبيـعي يشـمل الرغـبة اجلـنسيـة التـي تؤدى إلـى سلوك
ونشـاط جنسي نتيجـة لالستثارة اجلـنسية، ويف املقـابلة النفـسية يتم
جمع املعلومـات حول التـاريخ اجلنسي للـشخص ويتضـمن البلوغ
والنشـاط والسلوك اجلنسي، والـهوية اجلنسيـة هي تعرف الشخص
على نفسه وانتمـائه جلنس معني، ذكر أو أنثى، ويتم ذلك مبكراً يف
مـرحلـة الطـفولـة، وإذا لم يحـدث ذلك يظهـر اضطـراب الهـوية
اجلنـسيـة Sexual identity disorder مع االجتـاه إلــى التحـول

.Transsexualism للجنس اآلخر
sexual abuse                            انْتِهَاك )تعسف( جِنْسي
sexual activity                                نَشَاط جِنْسي
sexual arousal                                  اسْتِشَارة جِنْسِية
sexual behavior                                    سُلُوك جِنْسي
sexual desire                                        رَغْبة جِنْسية
sexual dysfunction                      خَلل )وَظِيفي( جِنْسي
sexual history                                      جِنْسي تَارِي
sexual identity                                      هُوِيّة جِنْسٍية
sexual intercourse                         لقاء جنسي،  جماع
sexual love                                            حُبَّ جِنْسِي
sexual response                                 اسْتِجَابة جِنْسِيَة

Sexuality                                                     جِنْسَانِيّة
يستخدم هذا التعـبير لوصف اجلنس للفرد ذكر أو أنثي، أو لوصف
النـشاط اجلنـسي يف حالـة االعتدال أو اإلفـراط، أو أي شيء يتعلق
بــالشـؤون اجلنـسيـة و اجلـنس الـطبـيعي Normal sexuality هـو
وصف للنواحي البيـولوجية والنفسية للممارسة اجلنسية، والشحن
باجلنـس Sexualization هو إحدى احليل الـدفاعية العصـابية التي
يتم فـيها إضـفاء قيـمة جنـسية لـألشياء والـوظائف لـتخفيف القلق

املرتبط مع الرغبات املمنوعة.

sensorial sexual activity
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sexualization                             تِعْبَئة )شَحْن( باجلِنْس
Sequela / sequelae                      )عَاقِبَة / عَوَاقِب )املَرَض

مـن األصل عاقبـة  Sequel وتعني نتيـجة أو تكملـة أو ذيول وهي
العواقـب و املشكالت واملـضاعفـات التي تعـقب اإلصابـة باحلـالة
املرضيـة، مثل التخلف العقلي الـذي يعقب اإلصابة بـاحلمى اخملية

الشوكية يف الطفولة.
Sequence                                             تَتَابُع، تَسَلْسُل

يطـلق هذا الـتعبيـر على الـسلسلـة املتعـاقبـة من األشـياء يف سـياق
مـتتـابـع، مثل مـا يحـدث يف بعـض احلالت املــرضيـة مـن تتـابع

.Sequence of events لألحداث
sequential                                                تَتَابُعي
sequential tests                               اخْتِبَارات تَتَابُعِيّة

Serax (oxazepam)                        :)سِرَاكس )أوكسازيبام
)من مشتقات البنزوديازبني املهدئة(

Serial                                                        مُتَسَلْسِل
يسـتخدم هذا الـوصف لألشياء املـسلسلة يف صـورة حلقات، مثل

السلوك والتعليم الذي يتتابع على نحو متسلسل.
serial behavior                                 سُلُوك مُتَسَلْسِل
serial learning                                  تَعْلِيم مُتَسَلْسل
series                                                       سِلْسِلة

Serotonin                                                 سيروتونني
ورد شـرح ملـادة الـسيـروتــونني حتت  HT-5، وكـذلك مت وصف

مضادات االكتئاب من مجموعة  SSRI's يف موضع آخر.
serotonin neurotransmission     نَقْل عَصَبِي بالسيروتونني
serotonin-specific           مُثبّطَات إعَادَة قَبْط السيروتونني
reuptake inhibittors     )االنتقائيـة )يف عالج االكتئاب

(SSRIs)              
serotonergic receptors                 مُسَتْقِبِالَت سيروتونية

Serpasil (reserpine)          ضسربازيل )ريزربني(: )دواء مُخَف
لضغط الدم وله تأثير على احلالة النفسية(

Sertraline (Lustral, Zoloft)     :)سرترالني )لسترال أو زولفت
)دواء لالكتئاب من مثبطات إعادة قبط السيروتونني(

Serum                                                     مصَلْ الدم
يتم تقديـر نسبة الليثـيوم يف مصل الدم يف املرضـى الذين يخضعون
لـلعالج بالليثيوم علـى مدى طويل لتظل النـسبة يف املدى العالجي
وهـو 0.5-1.5 مـللي مكــافلتـر حتـى ال يقل عن احلـد األدنـى
فتـنقص الفاعليـة، أو يزيد عن احلـد األعلى فتـظهر اآلثار اجلـانبية

السمية.
serum lithium level                   مستوى اللثيوم يف الدم

Session                                      )جَلْسَة )للعالج النفسي
يتـم العالج النفـسي الفـردي واجلمـاعي يف صـورة جـلسـات وفق
خطـوات وتـرتـيبـات محـددة، ومـدة اجللـسـة سـاعـة واحـدة يف
املـتوسط، ويخـصص 70% من وقت اجلـلسات لـالستماع، و%20
للحـوار مع املريض، و10% لإلرشـاد والتوجيه، ويتم حتـديد تتابع

اجللسات حسب احلاالت.
session length                                طُول )مُدّة( اجلَلْسَة

Shaman                                شامان، مُتَطَبّب، سَامِر شَرْفِي
االشـتقـــاق من خــدعــة Sham وتعـني شـيء زائف أو دجــال،
والشـامان هـو شخص يـستخـدم السـحر للـعالج وكشف اخلفـايا

والسيطرة على األحداث يف التطبيب الشعبي يف بعض اجملتمعات.
Shame                                       عَار، خِزْي، خَجَل، حَيَاء

اخلجـل أو احلياء من الـصفات واخلصـائص الشخـصية التـي تسبب
اإلعاقـة النفسية حني تـزيد عن احلدود املقبـولة، والوصف مخجل
Shameful، والـعكـــس وقح Shameless، ويعــــرفه العـــامـــة

XبالكـسوفZ حيث يقـولون: مكسـوف أو مكسوفـة، وقد وصف
إريكــســـون E. Erikson اخلـجل والــشـك doubt  يف مقــــابل
الـــذاتيــة ,Autonomy vs shame يف مــرحلــة الـعمـــر من 3-1

سنوات.
shame culture             )ثَقَافة العَار )طريقة لضبط السلوك

Sham                                                    كَاذِب، خَادِع
تدخل الكلمة يف مصطلحـات مثل التغذية الكاذبة يف التجارب التي
جترى على احليوانات، ورد الفعل بالغضب الزائف نتيجة ألي منبه
Posterior بسيط هو حـالة حتدث بسبب خلل اجلزء اخللفي للوطاء
Violence ويتم ذلك يف دراسـة سلـوك العنف hypothalamous

.Limbic system  يف احليوان وعالقته بوظائف اجلهاز احلويف
sham feeding                )تَغْذِية كَاذِبَة )يف جتارب احليوان
sham rage                                           غَضَب زَائِف

Shape                                                            شَكْل
تـدل الكلمـة على الـشكل أو الهيئـة أو املظـهر أو النـظام و الـقالب
احملـدد، وتشكـيل السلـوك من وسـائل العالج الـنفسـي السلـوكي
Operant الــذي يعـتـمــد علــى مـبــدأ  الـتـشــريـط اإلجــرائـي

.conditioning

shaping                                                   تَشْكيِل
shaping behavior                              تَشْكِيل السُلُوك

sexual areusal Shame
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Shared psychotic disorder              اضطراب ذُهَاني مُشْتَرك
من االضطـرابات الـذهانـية غيـر النمـطية Atypical وتعـرف أيضا
باجلنـون الثنـائي Folie a deux التـي وصفها بـاليرجـر عام 1860
وأعطاهـا الفرنسـيان السيج وفارلـي هذه التسمـية عام 1877 وهي
إصابـة اثنني يعيشان معـاً بنفس احلالة الـذهانية املرضـية التي تبدأ يف
أحدهما ويكون هـو الشخص السائد Dominant )الزوج مثالً( ثم
تنـتقل األعــراض إلــى الــشخـص اخلــاضـع Submissive وهي
Folie a الزوجـة، وقد يـصاب ثالثـة معاً يف حـالة اجلنـون الثالثي
،Folie a famille أسرة بـكاملهـا يف حالـة جنـون األسرة ،trois

Folie وقـد وصفت حـالـة أخـرى أطـلق عليهـا اجلنـون املفـروض
impos وهـي انتقـال نفـس األعـراض املــرضيـة الـذهــانيــة مثل

املعتقدات اخلـاطئة مـن شخص إلى تـابع له، وتوجـد حالـة أخرى
يطلق علـيها اجلنون اجلمـاعي Folie communiquée وهي إصابة

مجموعة من الناس بنفس احلالة.
Sheehan’s syndrome                              متالزمة شيهان

حتـدث متالزمـة شيهـان نـتيجـة لفـشل وظـائف الغـدة النخـاميـة
Pituitary خصوصـاً عقب الوالدة يف الـسيدات حلـدوث نزيف يف

هذه الغدة، ويتأثر نتيجة لذلك وظائف الغدد الصماء األخرى مثل
الـدرقيـة  Thyroid والـكظـريـة Adrenal ويـصحب ذلـك بعض

االضطرابات النفسية.
Sheldon's constitutional                                 ZشلدونX نَظَرٍية

theory of personality                     التَكوِيِنّية للشَخْصِيّة
تقوم نـظرية شلـدون للشخصيـة على تكـونها من 3 مكـونات أولي
هي اجللـدي  Ecto ويعـني اخلــارجي، والـوسـطي  Meso وهـو

البدني، والداخلي Endo وهو العقلي.
Shell-shock                                           صَدْمَة القَذّائِف

)اسم سابق لالضطرابات النفسية يف احلرب(
مت إطالق هذه الـتسمـية علـى احلاالت الـنفسيـة التي حتـدث نتـيجة
للتعرض للضغوط أثناء احلروب نـسبة إلى قذائف املدافع، وتعرف

.PTSD نفس احلالة حالياً باضطراب الكرب التالي للصدمة
Shifting                                               تَبْدِيل،  مُنَاوَبَة

االشتقـاق من تغيـر  Shift وتعنـي مناوبـة أو حيلـة، ومنهـا مخادع
.Shiftless وعدمي احليلة ،Shifty

law of shifting                                         قــاانــون الـتَبْــدِيل
     (يف التجارب النفسية(

Shock                                                            صَدْمَة
يستخـدم التعبير للـداللة على الصـدمات مبعناهـا احلريف أو املعنوى

للصدمات النفسية، والصدمـات الكهربائية هي ما يعرف مختصر اً
 ECT ويوجد معلومات عنها يف موضع آخر.

shock therapy                                  عالج بالصَدَمَات
Short - term                                             قَصِير املَدَى

يعـني التعبيـر الفترة الـزمنيـة القصيـرة أو القريـبة، والعكـس طويل
املدى  Long term، والعالج النفسي الـذي يتم يف فترة وجيزة هو

قصير املدى.
short term psychotherapy          عِالج نفسي قَصِير املَدَى

Shut-in                                                         مُنْغَلِق
من صفات الـشخصية االنطـوائية التـي تكون العزلـة وقلة الصالت

اخلارجية من صفاتها الرئيسية.
shut-in personality                             شَخْصِيَة مُنْغَلِقَة

Shyness                                             خَجَل،  اسْتِحْيَاء
تتـضمن هــذه الصفـة امليل إلــى جتنب اآلخـريـن واالبتعـاد عـنهم
وقصـور العالقــات االجتمـاعيـة نـتيجـة للخجل املـرضي وشـدة

التحفظ.
shy                                                        خَجُول

Sibling (s)                                            )شَقِيق )أشِقّاء
االشـتقاق مـن قريـب Sib وتعني الـذين يـرتبـطون بـصلة قـرابة أو
نـسب، وكلمـة Sibling  تعـني أخ أو أخت أو نـسيب أو قـريب،
وتستخـدم يف الطب النفـسي تعبيـرات تنافـس اإلخوة واألقـرباء،
وحـالـة زنـا احملـارم بـإقـامـة عالقـة جنـسيـة محـرمـة مع اإلخـوة

واألخوات أو األقارب الذين ال يجوز  الزواج فيما بينهم.
sibling incest                          إتْيَان املَحَارِم من األشِقَاء
sibling rivalry                                     تَنَافُس اإلخوة
sib                                       شَقِيق،  ذو نسب أو قَرَابة
sibship                              نَسَب،  قَرَابة،  عِالقة أشِقَاء

Sick                                                  مَرِيض،  مُتَوعّك
تـستخـدم الـكلمـة للـداللـة علـى الـشخص املــريض أو الـعليل،
واإلجـازة املـرضيـة هي املـدة الـتي يقـضيهـا املـريض يف راحـة من
العـمل، ودور املريـض هو تعـبير هـام يف الطب الـنفسي يـدل على
اجتاه بعض النـاس إلى الشـكوى من أعراض مـرضية نتيـجة لعامل
نفسـي يجعل من وضـعهم كمـرضـى أمـراً  مقبـوالً لهـم ويسعـون

لالستمرار فيه لتحقيق بعض املكاسب.
sick leave                                            إجَازَة مَرَضِيَة
sickness                                            تَوَعّك،  مَرَض
sick role                                                دَوْر املَرِيض

shame culture Shyness
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Siderodromophobia                       رُهَاب السكك احلديدية
)خوف مرضي من القطار والقضبان(

Siderophobia                                         رُهَاب الطَبِيعة
)خوف مرضي من عناصر الطبيعة(

Sigh                                    )تَنْهِيدة )شَهْقَة عَمِيقة مُطَوَلة
تعبر الكلـمة عن التنهد وتدل أيضـا على التلهف أو التحسر، وهي

شائعة احلدوث يف الشخص املهموم.
Sigma                                 )س   سيجما )حرف يونانى

احلرف سيجما يف احلـروف الهجائية اإلغريقـية يأخذ شكل أو يشبه
حـرف S الالتينـي، ومنه تعبـيرات مـثل التعبـير اإلحـصائـي درجة
سيجمـا أو انحـراف الوسـط، واحلالـة من اضطـراب النـطق التي

تكون فيها صعوبة يف نطق حرف س أو  S  يف األطفال عادة.
sigma score                )دَرَجة سيجما )انحراف عن الوسط
sigmatism               )s لَكْنَة احلرف س )صعوبة نطق س أو

Sign                                )عَالَمة )مُؤشِر(،  أمَارة )مَرَضِيَة
يعنـي التعبيـر أمارة  أو عالمـة من عالمـات املرض يف لغـة الطب،
Signs and ويف وصف األمراض يتم وضع األعراض والعالمات
symptoms  التي متيز احلالـة املرضية عن غيـرها، واألعراض هي

ما يـشكو مـنه املريض، أمـا العالمات فهـي التي يالحظهـا الطبيب
عند الفحـص، فاألولى هي شكاوى ذاتـية  Subjective، والثانية

هي عالمات موضوعية Objective ميكن مالحظتها. 
signs and symptoms                      العَالَمات واألعراض

Signal                                                           إشارة
تعـني اإلشارة نـذير يعـبر عن شـيء معني، ويسـتخدم هـذا التعـبير
لنوع من أنواع القلق، أو للداللة على طريقة يف التجارب النفسية.

signal anxiety                                         إشارة قَلَق
signal experiment                               تَجْرِبة إشارات

Significance                                            مَغْزَى، داِللَة
يـستـخدم هـذا التعبـير يف الـتحليل اإلحـصائـي لنتـائج األبـحاث،
ووصف األرقام بأنهـا ذات داللة إحصائيـة يشير إلى أهـمية النتائج

يف املقارنة بني أمرين على سبيل املثال. 
statistical significance                           داِلَلة إحْصَائِية
significant                                  دَال، ذُو داِللَة، معتد

Similarity                                                شَبَه، تَشَابُه
يدل التعبير على الشبه أو التشابه بني شيئني يف بعض األوجه.

similar                                                      مُشَابه
Simple                                                          بَسِيط

تـدخـل  الكلمــة يف وصف بعض احلـاالت النفـسيـة مثل الـرُهـاب
البـسيـط وهي حـالـة خـوف مـرضـي من شيء مـا حـدثت نـتيجـة
للتعـرض ملوقف محدد Specific، ووصف الفصـام البسيط أطلق

على أحد أنواع الفصام الذي يبدأ تدريجياً ويستمر لفترة طويلة. 
simple phobia                                      رُهَاب بسيط
simple schizophrenia                             فصام بسيط

Simulation                                    ويه،  إبهام ،محاكاة
تعبـر الكلمـة عن الشيء الـزائف الذي يحـاكي شيئـا  آخر، أو عن

التظاهر والتنكر يف صورة  أخرى.
simulator                                 محاكي، شبيه مصطنع

Simultaneity                       )تَزَامن )حدوث يف نفس الوقت
تعبر الكلـمة عن تزامن حدوث أمـرين يف نفس الوقت، وتدخل يف
مصطلح اجلـنون املتـزامن الذي يـبدأ يف وقت واحـد لدى أكـثر من
Ignorance of the شخص، أو العمه املتزامن وهو اجلهل باجلسم
body وهي حالة عـدم التعرف على جزء من أجـزاء اجلسم بالنسبة

للــشخـص نفــسه وتــسمــى أيـضــا  إخفــاق الـتعــرف الـــذاتي
.Autotopognezia

simultaneous                                             مُتَزَامن
folie simultanée (F.)                              جُنُون مُتَزامن
simultagnosia                                       عَمَه متزامن

Sinquan (doxepin)                          :)سنكوان )دوكسي
)دواء مضاد لالكتئاب(

Single                                        مُفْرَد ،  أعْزَب ، أحادي
تعبر  الـكلمة أيـضا عن االسـتقالل والفرديـة والتميـز، وتدخل يف
تعبيـرات مثل الفعل املفرد، واملتغيـر الفردي يف اإلحصاء، واالسم
عـزوبيـة أو فرديـة  Singleness، ومنـها اخلـصوصـية أو الـوحدة

.Singularity

single action                                           فِعْل مُفْرد
single variable                                      مُتَغَير فَرْدي
singleton                           )مَوْلود فردي )مقابل التوائم
singularism                      )نظرية املبدأ )مقابل التعددية

Sitophobia                 )رُهَاب الطعام )خوف مرضي من األكل
Situation                                                       مَوْقِف

يتم استخدام الكلمـة للتعبير عن املـواقف أو عن املواقع أو املنصب
أو احلالة أو املركز االجتمـاعي، ويستخدم الوصف  للمواقف التي

يتعرض لها اإلنسان وتؤدي إلى تأثير هام يف حياته النفسية.
situational                                                 مَوْقِفي

shy Simulation
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Skepticism                     تَشَكُّك، ارْتِيَاب، مَذْهَب الشكوكية
يسـتخدم هـذا الوصف ملـن يتصف تفـكيره بـالنزوع إلـى الشك يف

الناس أو يف األفكار والعقائد.
skeptic                                شَكَاك،  مَيَال  إلى  الشك
skew                                             مُحَرَف،  مُخَالف
استخـدم ليدز Lidz هـذا التعبيـر يف وصف خصائـص األسرة التي
تؤثـر سلبيـاً يف التكـوين النفـسي لألبنـاء مثل املـرأة التي تكـون لها
السيادة عـلى الزوج والسيطرة على القرار يف األسرة، وتقوم نظرية
تـيودور ليـدز بالـنسبـة لدور األسـرة يف التسـبب يف املرض الـنفسي
كـالفـصام عـلى االنـحراف أو عـدم التمـاثل Skew، واالنفـصال
Schism بني الـوالـدين حتـى وهمـا يف مكـان واحـد مـثل الطالق

.Emotional divorce العاطفي
skewness                                انحراف، تُخَالف، التواء

Skill                                                             مَهَارة
تعـبر  الكلمـة عن املهارة أو البـراعة يف إجنـاز األعمال الـتي تتطلب
مهارة، والوصف مـاهر أو بارع  skillful أو  Skilled، والعكس

.Skilless عدمي املهارة
basic skill                                         مَهَارة  أساسية

Skinner, Burrhus F                                          سكنر
B. F. Skinner  يعـتبـر عـالـم النفـس األمـريـكي ب ف سـكنـر
(1904-1990) صاحب أهم أعمـال نظرية يف علـم النفس رمبا بعد

فـرويـد، ومـن أهم مجـاالت أبحـاثه مـوضـوع الـتعلم اإلجـرائي
operant learinig الذي بنـيت عليه األساليب املعـاصرة يف تعديل

السلوك والتعلم، وعلى أسـاسها وضع أسس العالقة بني التشريط
اإلجــرائـي   Operant conditioningوتكــويـن الــشخـصـيــة
Personality، ويف كتــاب من آخـر مـؤلفـاته حــول التكـيف مع

Enjoy oldZاسـتمتع بالـسن املتقدمXمشكالت الـشيخوخـة عنوانه
 age وضع جتربتـة الذاتيـة حول أسلـوب للتوافق مع تقـدم السن،

وصنـدوق سكنـر استخـدمة يف إجـراء جتارب علـى تأثـير التـدعيم
Reinforcemint واملكـــافـــأة Reward علـــى احلـيـــوان داخل

الصندوق.
Skinner's operant conditioning     تشريط سكنر الفاعلي
Skinner's box.                                    صندوق سكنر

Skopophobia                                      رُهَاب اجلَوَاسيس
)خوف مرضي من العمالء واجلواسيس(

Sleep                                                             النَوْم
تشـمل دراسة النـوم التغيـرات الفيزيـولوجـية املصـاحبة للـنوم مثل

معدل الـتنفس وضـربات الـقلب وتوتـر العضالت وحـرارة اجلسم
وإفـراز الهرمـونات وضغـط الدم، وكـذلك كيمـياء وآلـيات الـنوم
واملـشكالت الطبـية والنفـسية املـتعلقة بـالنوم واملـصاحبـة له، ويتم

دراسة النوم يف الطب النفسي كاآلتي:
الـنوم الـطبيعـي Normal sleep وتنظـيمه ودورات النـوم واليقـظة
ومـراحل النـوم: وهي نـوم حركـات العـني السـريعـة REM وهي
حوالـي 25% من وقت النـوم الكلـي، ونوم انعـدام حركـات العني

السريعة )75%( ويتكون من 4 مراحل متدرجة يف العمق.
اضـطـرابــات النـوم: وتـشـمل األرق  Insomnia وكثــرة النـوم
Hypersomnia، وخلل النـوم Parasomnia، واضطـراب دورة

النوم واليقظة.
وتدخل كلـمة النوم يف مـصطلحات مثل حـرمان النوم وتـأثير ذلك
على التشـخيص والعالج، وحاالت املشي والـكالم أثناء النوم من
مظاهر االضطرابات النفسيـة، وتوجد إشارة  إلى اضطرابات النوم

يف موضع آخر.
sleep deprivation                                   حِرْمان النوم
sleep disorder                                    اضطراب النوم
sleep drunkenness                         )نوم الثمل )السُّكر
sleep history questionnaire              النوم اسْتِبْيَان تاري
sleeptalking                                   الكالم أثناء النوم
sleep-wake rhythm                        إيقاع النوم واليقظة
sleep walking               املشي أثناء النوم،  التجوال الليلي

Slip                                                       زَلَة،  انْزاِلَق
تعني الكلمة هفـوه أو زلة اللسان أو الـقلم التي يتم تفسيـرها نفسيا

على أنها تعبير ميكن حتليل محتواه على أن له مغزى نفسي.
tengue slip                                              زَلَّـة لِسَان
pen slip                                                    زَلَّـة قلم

Slow                                                             َبِطيء
يستخـدم الوصف بطـيء للوظائف الـنفسية والـعصبية مـثل احلركة
والتفكير، والوظائف احليـوية اخملتلفة، وبطء التعلم ممن املشكالت
التي تـؤثر علـى التحصـيل واإلجناز الـدراسي للـطالب يف مختلف

املراحل.
slow learning                                         بُطْء التعلم

Slum                                     حَي )بؤرة( تخلف،   وَضِيع
تتـم دراسة االضطـرابات النفـسية وأنـواعها التـي تنتشـر يف املناطق
اخملتلفة مثل الريف واحلضر واألحياء الراقية والفقيرة، حيث ترتبط

بعض الظواهر باالزدحام والفقر والرذيلة يف هذه املناطق.

simulator Sleep
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slum areas              ًأحْيَاء الفقراء، مناطق متخلفة حضاريا
Smoking                                                       تدخني

يتـم تصـنيف التـدخـني واالعتمـاد علــى التبغ والـنيكـوتـني ضمن
االضطرابات الـنفسية، وتـشير إحصـائيات منـظمة الصحـة العاملية
إلـى انتشار التـدخني على نطـاق واسع، حيث يقدر عـدد املدخنني
بحوالـي 1.4 مليار شخـص يف العالم غـالبيتـهم يف الدول النـامية،
وتزيد نسبـة التدخني يف الرجال عن النساء، ويقتل التدخني حوالي
4 مليون شخص كل عام مبعدل فرد كل 9 ثوان، وللتدخني أضرار
صحية معـروفة على أجهـزة اجلسم، ويؤثـر التدخني الـسلبي على
احمليطني باملدخن، ويحتوي دخـان السجائر على 400 مركب ضار
بـالصحـة منها مـا يسبب الـسرطـان، وأهم محتـويات دخـان التبغ
النيكوتني والقطران وأول أكسيد الكربون، وهناك أساليب لتعاطي
التبغ دون تـدخني مثل املـضغ واالستـنشـاق، ومن االضطـرابات
Nicotine املــرتبـطــة بــالتــدخني االعـتمــاد علــى النـيكــوتني
dependence واالنــسحــاب  Withdrawal عـنــد الـتـــوقف أو

اإلقالع.
smking cessation                          اإلقالع عن التدخني

smokelless tobacco             )طِبَاق الدخاني )مضغ الطباق
smoker                                                      نمُدَخ
cigarette smoking                              تَدْخِني السجائر
tobacco smoking                                 تدخني الطباق

Snow               )ثلج،  كوكايني )تعبير دارج إلدمان الكوكايني
الكلمـة تعبـر عن الـثلج أو األشيـاء البيـضاء كـالثـلج، وتسـتعمل
كتعـبير دارج عن مادة الكـوكايني البيـضاء، والطائـر الثلجي صغير
رمـادي الظهـر أبيض الـصدر وهـو تعبيـر عن مـدمني الـكوكـايني
يستخدمة العامة، أمـا كرة الثلج فهي تعبير يستخدم مجازاً لألشياء
التي تـتضـاعـف بسـرعـة مثل كـرة الـثلج التـي تكبـر كلمـا تـدور
وتتحـرك، وأسلـوب كــرة الثلـج يعنـي جمع حـاالت العـينـات
لألبحـاث عن طــريق أن يطلـب من كل حـالـة أن يجمع احلـاالت

األخرى  التي يعرفها وتشبة حالته.
snow-bird             )طائر الثلج )اسم دارج ملدمن الكوكايني
snowball technique                        أسلوب كرة اجلليد

)يف جمع عينات البحث(
Sociability                                            ميل اجتماعي

اخملـالطة االجتـماعية والقـدرة على االختالط والـتفاعل مع اجملتمع
احمليط من مـقاييس الصـحة النفسيـة ومؤشر علـى امليل االجتماعي
الـذي يـتطلـب بعض املهــارات الستمـرار التـواصل مع اآلخـرين

والعالقـات االجـتمــاعيـة الـطبـيعيــة التـي تتـأثـر نـتيجــة لبـعض
االضطرابات النفسية.

sociable          شخص( اجتماعي، مُحِب لالختالط باآلخرين(
socialization                                  تَنْشئة اجتماعية
sociality                                        نَزْعَة( اجتماعية(

Social                                                        اجتماعي
يـدل هذا الـوصف علـى العالقـة بني الـناس، وتـدخل الكلـمة يف
بعض املصطلحـات والتركيبات الـلغوية مثل النـشاط االجتماعي،
والـطبقــة االجتمـاعيـة حـسب احلـالــة االجتمـاعيـة االقـتصـاديـة
والعلمـية، والعـوامل االجتـماعـية يف الـصحة واملـرض النفـسي،
والعـزلـة واحلـرمـان االجتمـاعي يف احلـاالت املـرضيـة، والتـأثيـر

العالجي للدعم واألمن االجتماعي.
social activity                                   نشاط اجتماعي
social class                                        طَبَقة اجتماعية
social deprivation                             حِرْمَان اجتماعي
social development                            ارْتِقَاء اجتماعي
social factors                                   عوامل اجتماعية
social isolation                                   عُزْلَة اجتماعية
social learning                                    تَعَلُم اجتماعي
social relationships                          عِالَقات اجتماعية
social security                                     أمْن اجتماعي
social skills                                    مَهَارات اجتماعية
social support                                     دَعْم اجتماعي

Social phobia                                       رُهَاب اجتماعي
)خوف مرضي من اجملتمع والناس(

حتدث هذه احلالة يف نسبة تصل إلى 3%، وتزيد يف اإلناث، وتكون
البـدايـة يف العقــد الثــاني مـن العمـر عـادة، وحتـدث يف املـواقف
االجـتماعـية عنـد التعـرض للتعـامل مع اآلخريـن وترتبـط بتجنب
املــواقف التـي تتـطلب مـواجهـة النـاس، ويـتم العالج بـاألدويـة

والتدريب السلوكي.
Social psychiatry                        الطب النفسي االجتماعي

يوجـد تخصص فرعي يف كل من علم الـنفس والطب النفسي يهتم
بالعالقات االجتماعية يف الصحة واملرض.

social psychology                       عِلْم النفس االجتماعي
Society                                               مُجْتَمع،  جمعية

تدل الكلمة علـى التجمع والرفقـة يف تنظيم جمـاعي لهدف علمي
أو طبي أو غير ذلك، وتوجد جمعيات للمهتمني ببعض املشكالت

sleep deprivation sociable



- 175 -

واألمراض واملـوضوعـات اخملتلـفة تـضم األطبـاء وأحيـانا  فـئات
أخرى مثل املرضى والشخصيات العامة.

Socio-                               صِيغة إضافة معناها: اجتماعي
تدخل هـذه البادئة يف بعـض التعبيرات لتعبـر عن الشق االجتماعي
مثل إضافتها إلى البيولـوجيا أو االقتصاد للتعبير عن التأثير املشترك
مع اجلـانـب االجتمـاعي، وعلـم االجتمـاع الـذي يـهتم بـاألمـور

والعالقات االجتماعية.
siciobiology                                  بيولوجيا اجتماعية
socioeconomic status           احلالة االقتصادية االجتماعية
sociometry                                       قِيَاس اجتماعي

Sociology                                               عِلْم االجتماع
Sociopath                         )سوسيوباتي )شخص سيكوباتي

استخدم هـذا املصطلح يف املـاضي للتعبـير عن الـشخصيـة املضادة
للمجـتمع Antisocial، ويـوجـد وصف خلصـائصهـا يف مـوضع

آخر.
socipathy                         مَرَض اجتماعي، سوسيوباتية
socipathic personality                    اضطراب الشخصية

disorder                                        السوسيوباتية
Sodomy                                   لُوَاط،  اتصال جِنْسِي شاَذ

)نسبة إلى مدينة سدوم يف التوارة(
االشتقـاق من مـدينـة سـدوم  Sodom يف الـشـام التـي اشتهـرت
، واللـواط هو االتصال بـاالنغماس يف النسـاء والرذيلة فـدمرها ا
اجلنسي الشاذ بني الذكور، وقد ورد وصف حلالة قوم لوط وعقاب

ا لهم يف آيات القران الكرمي.
Soldier's heart                                          قَلْب اجلُنْدي

وصف حلالة تزيد فيها ضربات القلب بصوره سريعة مع اإلجهاد مت
وصفهـا بـواسطـة دكـوستـا Dacostaعـام 1871، ومتثل املـسمـى
الـقدمي حلـالة PTSD الـتي متت مـالحظتـها يف اجلـنود أيـام احلرب

األهلية األمريكية.
Soma                   )جِسْم، سوما )من أصل يوناني يعني اجلسم

يتكـون الكـائـن احلي مـن اجلسـد Body أو  Soma، والنـفس أو
العقـل Mind  أو Psyche، وينــسب إلـى هــذه الكـلمــة وصف
جــســدي، مـثل تعـبـيــر األمــراض الـنفــسـيــة ـ  اجلــســديــة
Psychosomatic، ووصف األعـراض والـشكـاوى اجلـسـديـة

.somatic

somatic                                         جسدي،  سوماتي
somatization                           جُسمانية، سُوماتية

)اضطراب جسمي من أصل نفسي(
تعتبر اجلـسمانـية أحد أعـراض االضطرابـات النفسيـة ذات الشكل
اجلـسمـاني Somatoform التـي تضـم أيضـا التحـول الهـستيـري
،hypochondriasis )واملـــراق )تـوهـم املـــرض ،conversion 

واضـطراب تشـوه اجلسم body dysmorphic disorder، واأللم
 pain، وتـعني حالة اجلـسمانية وجـود شكاوى جسـدية متعددة ال

ميكن تفسيـرها بناء علـى الفحوص الطـبية، وحتدث يف نـسبة تصل
إلـى 0.5%، وتـزيــد يف النـســاء بنـسبـة 5-20 ضعف حـدوثهـا يف
الرجال، وتضم الشكـاوى اآلالم واضطرابات الهضم واألعراض

العصبية واجلنسية.
somatization disorder                      اضطراب جسماني

Somato-                     ،صيغة إضافة وبادئة معناها: سوماتي
جسمي، جسدي،  بدني 

تـدخل البادئـة يف مصطلـحات مثل الـشكل اجلسـماني الـذي تضم
اضطراباته عـدة حاالت هي اجلسمانية والـتحول الهستيري واملراق
)تـوهم املـرض( وتشـوه اجلـسم واأللم، ومـصطلحـات جـسمي
املنشـأ، ومعرفـة اجلسـم التي تعنـي القدرة علـى التعـرف والتمـييز
للجـسم، وتضـاف البـادئة جـسدي إلـى احلس لـوصف استقـبال

اإلحساس من اجلسد.
somatoform                      شِبْه جَسَدي،  جسدي  الشكل
somatogenesis                                      تخلّق اجلسد
somatogenic                           جسدي املنشأ،  جسماني
somatognosia                                       مَعْرفة اجلسم
somatosensory                                     حِسي جسدي

Somnus                                                 )نوم )التيني
توجد كلمـة نوم بهذه الـصيغة يف كثيـر من املصطلحـات مثل املشي
والكالم أثـناء النوم، وتوجـد إشارة إلى بعض منهـا حتت كلمة نوم

.Sleep 

somnambulism                  سير نومي،  املشي أثناء النوم
somnial                                            نومي،  منامي
somniloquy                      الكالم أثناء النوم، تكلم نومي
somnolence                              نيمومة،  رقاد،  سُبَات
somnolism                                                  تنومي

Sophism                  صوفية، مُغَالطة،  جَدَل مغالطي، سفسطة
االشتقــاق من سـوفـسـط Sophist وتعنـي مفكــر أو فيلـسـوف
سفـسطـائي أو مغـالط ومنهـا اشتقـاق وصف أي شـيء متكلف أو

.Sophisticated معقد

socialization somatization
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sophistic                                                   مُغَالِط
sophostry                                                 سَفْسَطة
sophomania            )هَوَس احلكمة  )توهم العلم بكل شيء

Sorrow                                                   أسَف، أسَى
تعني الكلـمة احلزن واألسف خاصـة يف احملنة والعزاء، ومـنها تعبير
آسـف Sorry الذي يـستخـدم علـى نطـاق واسع، ومن العـبارات
“The sorrow :هـذه العبـارة Moudsely املـأثـورة عن مـودزلي
which has no vent in tears may make other organs

”weep وتعني أن احلزن الذي اليجد متنفـساً بالدموع قد يتجه إلى

أعضاء اجلسم األخرى فيدميها  أي يحطمها.
sorrowful                                  مُحزن،  مَأسُوف عليه

Sort                                                        نــوع،  فَرز
تعني الكـلمة أيـضا طبـيعة أو ضـرب أو طريقـة، وتدخل يف تعـبير

اختبار الفرز، وكلمة التكهن Sortilege التي تعني أيضا السحر.
sorting test                                          اختبار الفرز
sortilege                                             تَكَهن، سحر

Soul                                                               رُوح
تستخدم كلمة الروح كمرادف للنفس، وتعني الكلمة أيضا احليوية
والشجـاعـة والـنشـاط، والـوصف عـاطفي  soulful، والعـكس

.soulless عدمي احليوية
soul mate                                   شقيق النفس،  خليل
folk soul                            )رُوح الشعب )شعور جمعي

Source                                                          مَصْدر
تطلق الكلمة على املراجع الطبية التي تعتبر مصدر املعلومات.

source book                                                مَرْجع
Sour grapes mechanism    حِيلة العِنَب املُر )تبرير عندما يحبط

الشخص يف الوصول إلى هدف 
كما فعل الثعلب حني عجز 

عن الوصول للعنب(
يفـسر الـشخص لنفـسة اخلـسارة والفـشل يف حتقيق هـدف بطـريقة
مريحة وهي أن الهدف لـم يكن يستحق السعي إليه، فالثعلب أقنع
نفسـة بأن العنب مُـر املزاق وبذلك وصل إلـى حالة الـرضى وقبول

النفس.
Space                                             ز،  فَرَاغ،  فَضَاءحَي

تدخل  الكـلمة يف تعـبير إدراك املـكان وهي تعـرّف الشخـص على
املكان احمليط به، واحليز النفسي هو املكان احمليط باإلنسان يف الفراغ

والذي يعتبر خاصاً به.

space perception                               إدراك مكاني
psychological space                           ز سيكولوجيحَي

Span                                             اتْسَاع،  مَدَى، بَاحَة
اشتقـاق الكلمـة من شـبر Span وهـو وحدة قـياس طـول، ومدى
االنتبـاه هو القدرة علـى اإلحاطة بـاملؤثرات، ومـدى الذاكرة ميكن

اختباره عن طريق استعادة عدد من األرقام أو الكلمات.
attention span                             باحة )مدى( االنتباه

memory span                             اتساع )مدى( الذاكرة
Sparine (promazine)                        :)سبارين )برومازين

)دواء مضاد للذهان(
Spasm                                    )تشنج،  انقباض )عضلي

وهو انقـباض عضلي مرضي، والـوصف  Spastic يدخل يف تعبير
الشلـل التشـنجي أو االنقبـاضي Spastic paralysis، ويسـتخدم
الـوصـف انقبـاضـي أو تقلـصي Spasmodic يف بعـض احلـاالت

املرضية.
spastic                                                     تَشَنُجي

Spatial                               مَكَاني،  مُتَعَلق باملكان، حيزي
يستخـدم هذا الوصـف ملا هو متعلـق باملكان مثل إحـساس اإلنسان

مبكانه الذي يشغله وعالقته باألشياء احمليطة يف املكان. 
spatial sense                                       حَاسَة مكانية

Special                                                          خاص
تعني الكلمة وصف الـشيء االستثنائي غيـر االعتيادى، والوصف
اخـتصاصـي Specialist يف مهنة الـطب أو أحد فـروعها، وعـملية
التخـصص  Specialization هي دراسة تفصيلـية وتدريب يف أحد
فروع الـطب كالـطب النفسـي مثالً، ويشتق أيـضا تعبـير خصـوصاً
Specially ويعنـي على وجه اخلـصوص، وتـكتب أيضـا بإضـافة

حرف  E يف أولـها Especially،وتـدخل الكلـمة كـوصف حلـالة
خاصة أو احلواس اخلاصة وهي السمع والبصر والشم والتذوق.

special case                                           حالة خاصة
special senses                                    احلواس اخلاصة

)السمع والبصر والذوق والشم(
Species                                   )نوع )بيولوجي أو طبيعي

تـدل الـكلمـة علـى صـنف أو جنـس أو شكل مـن األحيــاء مثل
الزواحف أو الثدييات أو اجلنس البشري. 

Specificity                                                      نوعية
تـدل الكلـمة علـى حتديـد أو تعيني الـنوعـية وفقـاً خلاصـية ممـيزة،
والوصف نـوعي Specific يدل علـى شيء مميز أو محـدد، ومنها

somatization disorder Space
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كلمة تخـصيص Specification التي تـعبر عن حتـديد مـواصفات
شيء ما. 

specific                                                      نوعي
SPECT (single photon              مختصر:  التصوير  املقطعي

emission computed       صـدار الفـوتـون املفـرداحملـوسب بـ
tomography)               
يستـخدم هذا األسلـوب لعمل فحص للجهـاز العصبي لـتشخيص
بعـض احلاالت املـرضيـة، ويختلف عـن أشعة الـرنني املغـناطـيسي
MRI يف أنه ال يعتـمد عـلى اجملـال املغنـاطيـسي الطـبيعي بل عـلى

العنـاصر املشعـة مثل الفحص بـأسلوب التصـوير املقطعـي بإصدار
البـوزيتـرونـات الـذي يعـرف مخـتصــر اً PET، مع أن العنـاصـر
املـستخـدمة هـنا أطـول يف فتـرة منتـصف العمـر مثل الـيود 123،
والـزينـون 133، والتكنـيشيـوم 99، ومن الفـروق بني SPECT و
 PETوجود جـزيء واحد يـصدر يف األول واثنـني يف الثانـي، كما

تعد صورة الثاني أكثر وضوحاً.
Spectrum                                                      طيفي

تستـخدم كلمـة الطيف عـادة للتعبيـر عن حتليـل الضوء إلـى سبعة
ألوان تبـدأ باألحـمر وتنتـهي بالبـنفسجي،  لكـن الكلمة تـستخدم
مجـازاً للداللة علـى املدى أو النطـاق كما يحـدث بالنسـبة لوصف
دواء بـأنه واسع الـطيف Broad spectram للـداللـة علـى امتـداد
مـدى تأثيـره، ومنهـا استخـدام البادئـة طيف -Spectro الـتي تدل
علـى هــذا املعنـى يف بـعض الـكلمــات مثل الـسبـكتــروسكـوب

Spectroscope وهو منظار حتليل الطيف.

spectral                                                     طيفي
spectrophobia                                     رُهَاب الطيف

)خوف مرضي من الطيف أو خيال املرآة(
psychotherapeutic spectrum           طيف العالج النفسي

Speculation                                   تَأَمُل،  تَطَلّع يف مرآة
والـوصف تــأملي Speculative أو  Specular، وتـدل الـكلمـة

أيضاً على  انعكاس الصور بواسطة املرآة.
specular                                                    تَأَمُلي

Speech                                                    كَالَم، تَكَلُم
تعني الكلـمة احلديث أو اللغة،  وتدل على قدرة الكالم، والكالم
هـو أحـد املَلَكـات العقليـة الـتي يتـم فحصهـا عنـد فحص احلـالـة
النفـسية، وهـو وسيلة التعـبير عن األفكـار واالنفعاالت واملـشاعر
والتـواصل مع اآلخــرين من خـالل الكلمـات واللغــة، ومن أهم
اضطـرابـات الكالم زيـادة معـدالت الكالم كمـا يف ضـغط الكالم

Volubility أو Talkativity والثـرثـرة ،Pressure of speech 

التي يعبـر عنها بـإسهال الكالم Logorrhea، والعـكس حالـة فقر
Poverty  الـتعبيـر بكلمـات قليلـة، كمـا أن نبـرة الصـوت واجلزء

العاطفي االنفعالي يف الكلـمات لها داللة نفسـية، ومن اضطرابات
الكالم الشائعة التهتهة Stammering يف األطفال. 

speech disorders                             اضطرابات الكالم
Spell                                                       يمة ،نَوبة

تدل الـكلمة على األشياء التي حتدث يف صـورة نوبات لفترة قصيرة
مثل نـوبات منـع التنفس Breath holding spells  الـتي حتدث يف
األطفــال، وكـلمــة Spellbinder تعـني ســاحــر، واملــسحــور

.Spellbound 

spelling demon                                    شَيْطان هجاء
)خطأ هجائي متكرر لدى الشخص(

تعني كلمـة Spelling التهجئـة أو الهجاء للحـروف، وهذه احلـالة
تعني تكرار نفس اخلطأ يف هجاء بعض الكلمات دون تصحيح.

Sperm                                          حيوان منوي ،  نطفة
االشتقاق من البـادئة بذرة أو جـرثومة  -Sperm وتعـني أيضا املني
وهو سـائل اإلخصـاب يف الذكـور الذي يحـتوي علـى احليـوانات
املنويـة Sperms واخلاليا املنـوية Spermatocytes، وتكـون املني

.Spermatogenesis

spermatophobia                                     رُهَاب املني
)خوف مرضي من السائل املنوي(

Sphincter                                عَاصِرة، عضلة تغلق فتحة
)للتبول والتبرز(

هي العـضالت العـاصــرة التـي تتحـكم يف عـمليـة االخــراج من
السـبيلـني، واضطـراب هـذه الـوظيفـة يـؤدى إلـى عـدم الـتحكم

Incontinence للتبول أو التبرز.

sphincter control          )ضَبْط العاصرة )حتكم يف اإلخراج
Spike                                                    ذروة،  شوكة

تعبـر الكلمـة عن الشـوكة أو املـسمار ومـا يشبه هـذا الشكل، ويف
تخطيط كهـربية الـدماغ EEG يعتبـر ظهور الشـوكات Spikes من
العالمات املميـزة للبؤرات الكهربية النشطـة التي ترتبط بالتشنجات
Sine qua non والصَرَع، حيث أنها عالمة مميزة أو شرط البد منه
للداللة على هـذه احلالة، وارتباط مركب الـشوكة واملوجة يف تتابع

معني يدل على نوع معني من نوبات الصَرَع. 
spike and wave complex               مركب الشوكة واملوجة

Spinal                                                          شوكي

space perception Speech
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النسـبة إلى النخـاع أو احلبل الشوكـي Spinal cord، واملنعكسات
الـشوكيـة هي التي يتم فـيها رد الفعل واالستجـابة ملؤثـر عن طريق

أمر يصدر من خاليا النخاع الشوكي األمامية.
spinal reflex                                     مُنْعَكس شوكي

Spirit                                                              رَوْح
تـستخدم الكلمة للـداللة على األرواح املقدسـة أو الشريرة، وتدل
على املـزاج أو احلالة الـنفسية مـثل الفرح  High spirit، والعكس
احلـــزن Low spirit، والــــوصف روحـي Spiritual، ومـنهـــا
الروحانيـة وهي التمسك بـالروحانـيات واالعتقاد بهـا، وتستخدم
نفـس الكلمة للـداللة علـى الكحول أو املـادة التي تسبـب السُكر،
واحلالـة الروحيـة اجليدة مـن عناصـر الصحـة إضافـة إلى الـصحة

البدنية والنفسية واالجتماعية.
spiritual                                                    رَوْحي
spiritualism                                    رَوْحَانِية،  مَذْهب

Split                                          تَفْسِيم،  شَطَر،  انفصام
)الحظ الفرق مع لفظ فصام(

تعبر الكلمة عن انشقاق أو انقسام، وتختلف يف معناها عند التعبير
عن الشخصـية املنفصـمة عن لفظ الفـصام Schizophrenia الذي
يعنـي أيضـا حـرفيـا  Split mind أي  انـشطـار العـقل، ومعنـى
االنفصام  Splitting يف اضطـرابات الشخصيـة كما جاء يف وصف
كالين  Klein (1882-1960) هـو آلية الدفـاع لوجود أشـياء جيدة

وأخرى بغيضة مع تقسيم مشاعر احلب والعداء نحوها. 
split-half method             )طريقة التنصيف )يف اإلحصاء
split personality                              شخصية منفصمة

Spontaneity                                        تِلْقَائية،  طَوْعِية
تعبيـر عن التلقائية والعفوية يف احلـركة والعمل واالستجابة، ومنها

السلوك التلقائي، والتعايف التلقائي من األمراض دون عالج.
spontaneous                                              تِلْقائي
spontaneous  behavior                          سُلُوك تلقائي
spontaneous recevery                           تَعَايف تلقائي

Spouse                    )زَْوج،  قَرِين،  شريك زواج )من اجلنسني
اللفظ يطلق على أي من شـريكي احلياة: الزوج أو الزوجة، وأثناء
التـاريخ املرضي يتم االهتـمام بجمع معلومـات عن شريك احلياة،
ومن احلـاالت اخلاصة سـوء املعاملة بني األزواج وتعـرض أحدهما

للضرب أو العنف من اجلانب اآلخر.
spouse abuse                         سُوء مُعَاملة شريك الزواج

Spurious                                          زَائِف،  غير أصيل

تعبر الكلمـة عن ما هو زائف أو غـير شرعي، ومـصطلح االرتباط
الزائف يستخدم يف اإلحصاء. 

spurious correlation             )ارتباط زائف )يف اإلحصاء
SSRIs (serotonin-specific        مختصر:  مثـبطات إعادة قَبْط

reuptake inhibietors)                  السيروتونني االنتقائية
تقـوم هذه األدوية برفع نسبة مـادة  السيروتونني [HT 5] عن طريق
تقليل استـعادتها يف نقاط التشابك العـصبي، ومن أمثلتها مجموعة
األدويـة الـتي تـستخـدم كـمضـادات لالكـتئــاب مثل فلـوكـسـتني

.Fluoxetine

Stability                                              استقرار،  ثبات
تـعبر الكلـمة عن الثـبات واالستقـرار باملعنـى احلريف واملعـنوي مثل

االستقرار النفسي والصحي. 
stable                                              مستقر ،  ثابت
stabilization                                     تثبيت،  ترسي

Stammering                                  تَأتَأة،  تَلَعْثُم،  تَمْتَمَة
من عـيوب الكالم الـتي يتم تـصنيفهـا ضمن اضطـرابات االتـصال
Communication disorders الـتي تــضم اضـطــرابــات اللغــة

Language، والصـوت Phonological بـاإلضـافـة إلـى الـتهتهـة

Stuttering حيث يستخدم هـذا املصطلح األخير بـالتبادل مع لفظ

ثأثأة  Stammering، ويوجد وصف للحالة يف موضع آخر. 
Standard                                     مُقَنّن، عِيَار،  مُسْتَوى

تعبر الكلمة عن املستوى أو املعيـار القياسي أو الشيء الذي له قيمة
معتـرف بها، واالنحـراف املعيـاري هو معـدل تشـتت القيـم حول
متـوسطهـا، واخلطـأ املعيـاري تعبيـر إحصـائي، ويتم الـتقصي عن
مستوى املعيشـة للحاالت لعالقة اخللـفية االقتصاديـة واالجتماعية

باحلالة النفسية. 
standard deviation                            انحراف مِعْيَاري
standard error                                     خطأ مِعْيَارِي
standard of living                              مُسْتَوى املَعِيشة

Standardization                                     تَقْنِني،  مُعَايَرة
يتـم إخضـاع املقـاييـس النفـسيـة املـستخـدمـة يف القيـاس النفـسي
Psychometry  لعملية التقنـني قبل استخدامها للتأكد من صدقها

وثباتها وصالحيتها لقياس املستهدف منها يف البيئة التي تطبق فيها.

standardized test                                   اختبار مُقَنّن
Stanford-Binet Scale                Zستانفورد  ـ بينيهX مِقْيَاس

)مقياس للذكاء  وضعه بواسطة سيمون

speech disorders spontaneous
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بينيه ومراجعته يف جامعة ستانفورد األمريكية(
يعتـمد هذا املقيـاس للذكاء الـذي يتم تطبـيقه على املرحلـة العمرية
من 2-24 عـاماً على الصـور والرسوم واألشيـاء املالئمة لألطفال،
وكـذلك األداء اللفـظي بالـنسبـة للكبـار، ومنه ميكن حتـديد الـعمر

العقلي ونسبة الذكاء.
Startle                                                   فَزَع،  إجْفَال

حتدث هذه احلـالة يف األطفال كرد فعل أو منعكس يطلق عليه أيضا
منعكس مورو Moro reflex الذي يبدأ قبل الوالدة، وحتدث هذه
احلـالة بـإظهـار الفـزع واإلجفـال يف بعـض االضطـرابات الـنفسـية
النـادرة مثل حاالة الالتا Latah وهـو مرض عقلي ينـتشر يف املاليو

يف آسيا. 
startle reflex                                     مُنْعَكِس الفَزْعَة

Stasibasiphobia                             رُهَاب النُهُوض واملَشْي
خوف مرضي من الوقوف واملشي.

stasiphobia                 )رُهَاب النُهُوض )خوف من الوقوف
State                                     حَال،  حَالة ،  شَأن ،  مَنْزِلَة

تـعبيـر عن حـالـة املـرض يف الغـالب، وكـذلك وصف للـدولـة أو
State األمـور احلكـوميـة الـرسميـة مثل املـستـشفيـات احلكـوميـة

.hospitals

status                                          حَالَة، وَضع، مَنْزِلَة
status quo                                          الوَضْع الرَاهِن
anxiety state                                           حَال القَلَق

Station                                           وَضْع، مَرْكَز،  وَقْفَة
تعبر الكلمة أيضا عن مراكـز البحث العلمي وغيرها، أو املواقع أو

املواقف. 
stationary                            ثَابِت، سَاكِن، مُسْتَقِر
static                                         سَاكِن،  غير مُتَحَرِك

Statistics                                 عِلْم اإلحْصَاء،  إحْصَائِيَات
يهتـم علم اإلحـصــاء احليـوي Biostatistics وهـو مـن العلـوم
احلسـابية بـالوصف والـتقنني والتفـسير للحـقائق الطـبية، فـدراسة
الوبـائيـات Epidemiology على سـبيل املثـال تعتمـد متامـاً على
اإلحصـاء ملعرفة انتشـار وأسباب األمراض ولوضع اخلـطط للوقاية
،Descriptive والعالج، ويـضم اإلحصـاء نوعـني هما الـوصفي
والنتــائجي Infermital ولهـا مصـطلحـاتهـا وأســاليب الـتحليل

اخلاصة بكل منهما. 
statistical                                                إحْصَائي
descriptive statistics                            إحْصَاء وَصْفِي

vital statistics                               اإلحْصَائيات احلَيَوِية
Stealing                                                         سَرِقَة

الـسرقـة املرضيـة من السـلوكيـات املرتبـطة بـاضطـراب الشخـصية
املضـادة لـلمجـتمع، وهـوس الـسـرقـة Kleptomania تـوجـد

معلومات عنه يف موضع آخر.
stealthy                                           سَارِق، مُخْتَلِس

Stelazine (trifluperazine)             :)ستيالزين)ترايفلوبرازين
)دواء مضاد للذهان(

Step-                                  بادئة معناها:  قَرَابَة نَاشئة من
زواج سَابِق أو الَحِق

االشتقـاق من درجة Step، والبـادئة تدخـل يف تعبيرات تـدل على
القرابة الناشئة من زواج سابق أو الحق، وتدخل يف تركيبات لغوية

تعني تدريجي أو بالتدريج.
step brother       )غير شَقِيق )من زوجة األب أو زوج األم أ
stepchild                     وَلَد الزَوْج أو الزَوْجَة من زَوَاج سَابِق
stepdaughter                               بِنْت الزَوج أو الزوجة
stepfather                                                زَوْج األم
stepmother                                            زَوْجَة األب
stepparent                                 زَوْج األم، زَوْجة األب
step-by-step                                             بالتَدْرِيج
stepwise                                                  تَدرِيجي

Stereo-                بادئة معناها:  صَلّب، مُجَسَم، ثالثي األبعاد
تدخل البـادئة يف تعـبيرات تـدل على القـولبة أو  الـتكرار والتـرديد
لألقـوال واألفعال، ويحـدث ذلك يف بعض االضطـرابات النفـسية
مثل الـفصـام والـذهـانـات الـعضـويــة، والتعـرف بــاللمـس من
اإلحسـاس الـقشـري Cortical sensation الـذي يتـم من خالله
التعـرف على األشياء من اجملـسم الذي يستقبل مـن حاسة اللمس،
وعـكس احلـالـة هـو عـدم التعـرف بـاللـمس، أو عـمه التجـسيم

.Astereognosis

stereognosis                           )تَعَرّف باللّمْس )للمُجَسّم
stereoscopic vision                                ية مُجَسّمةُر
stereotype (s)                                     )قَالِب )قَوَالِب
stereotypic behavior      )سُلُوك مُتَقَوْلِب )على وتيرة واحدة
stereotyped movement                )حَرَكة قَالِبية )متَكَرِرة
stereotypical                                   قَوْلَبي،  مُتَقَولِب
stereotypy           )قَوْلَبة )ترديد بال غرض لأللفاظ واألفعال
Sterility                                                         عُقْـم

spontaneous  behavior static
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يستخدم التعبير للداللة على العقم مبعنى عدم اإلجناب، أو اجلدب
وعدم اإلثمار واإلنتاج، أو التعقيم من اجلراثيم. 

sterile                                                        عَقِيم
sterilization                                                تَعْقِيم

Sthen-                              صيغة إضافة معناها: قَوِي، قُوّة
تعبر هـذه الصيغة عن القوة والنشـاط، والعكس الضعف والنحافة
 Asthenia، ومـنها التكوين النحيف Asthenic physique الذي

يرتبط بالقابلية لإلصابة بالفصام.
sthenia                         )asthenia  قُوّة،  بَأس )العكس
sthenic                                              قَوِي،  نَشِيط

Stigma                                 وَصْمَة،  وَسْم ،  عَالَمَة مُمَيَزة
األصل يف هذه الكلمة العالمـة أو الوصمة التي كـانت توضع على
العبيـد لتمييزهـم، والكلمة تعني وصـمة العار التي تـرتبط باملرض
النفـسي أو مهنـة الـطب النفـسي، ومتتـد للمـستـشفيـات العقليـة
واملرضى وأقاربهم وأساليب العالج، وينشأ عن ذلك شعور واجتاه
سلبـي نحو املـرض النفسـي مينع النـاس من التـعاطف مع املـرضى
العقليني أو االستفـادة من خدمات الصحة النـفسية، وتوجد برامج

إلزالة الوصمة Destigmatization املرتبطة باملرض النفسي.
stigmatic                                          مُشَوّه، مَوْصُوم
stigmatization                            وَسْم،  إظهار الوَصْمَة
stigma of mental illiness                 وَصْمَة املَرَض العَقْلِي

Stimulant (s)         )مُنَبّه )مُنَبّهَات(: )عقاقير تزيد من النشاط
مجمـوعــة من العقـاقيـر املـنبهــة التي تـزيـد الـنشـاط من أمـثلتهـا
األمفيتامينات واملـواد املشابهة لها يف التأثيـر ـ  توجد معلومات عنها

يف مواضع أخرى.
Stimulus  (stimuli)                               )تَنْبِيه )تَنْبِيهَات

تعبر  الكلمـة عن املثير أو احلـافز أو املنبه يف الـفيزيولـوجيا وجتارب
.Response علم النفس وهو الذي يثير استجابة

stimulation                                       عملية( تَنْبِيه(
Stoicism                                                       رواقية

انشـأ زينون هذا املـذهب الفلسفي حـوالي 300 ق م، والذي يقول
بأن الرجل احلكـيم يجب أال يتأثـر بانفعال الفـرح أو احلزن ويسلم

بحكم القدر.
stoic                                                 رواقي،  رزين

Strand                     )مُنْقَطِع السُبُل )بال مال يف مكان غريب
الشخـص الذي تـنقطع به الـسبل يف بلـد غريـب بال مال أو وسـيلة

.Stranded متكنه من العودة، والوصف مقطوع

Stratification                                           تَرْتِيب طَبَقِي
يستخـدم أسلوب التـرتيب الطبقي يف اخـتيار عينـات البحث ضمن
عـدة طبقـات لضمـان متثـيل كل منهـا يف العينـة لتكـون عيـنة ممـثلة

.Representative

stratified sample                                    عَيّنة طَبَقِيّة
Stray                                              ضَال،  شَارِد،  تَائُه

يطلق الوصف على الشخص أو احليوان الضال أو الشارد التائه.
Stream                                    تَدَفّق، سَيْل،  مَجْرَى، نَهْر

املعنى احلريف للكلمة هو النهر أو السيل أو التيار املتدفق، وتستخدم
يف التعبيرات النفـسية للتعبير عـن تدفق وتتابع الكالم أو األفكار أو

األعمال.
stream of action                                   مَجْرَى الفِعْل
stream of talk                           مَجْرَى )تَدَفّق( احلَدِيث

Strephosymbolia                                     إدراك مَقْلُوب
)األشياء مقلوبة كما يف صورة املرآة(

يستخـدم هذا املصطلح لـوصف اإلدراك املقلوب للـصور واألشياء
كما يحدث يف صورة املرآة املعكوسة.

Stress                                             كَرْب، شِدّة ، ضَغْط
تـستخدم الكلمـة يف علم النفس والـطب النفسي علـى نطاق واسع
للـداللة علـى الضغـوط النفـسية وآثـارها علـى الصحـة النفـسية.
والضغوط ال ميـكن رؤيتها أو رصـدها لكن آثـارها تظـهر يف صورة
ردود أفعال، وقد حاول XهوملزZ وXراهيZ وضع قائمة حتتوي على
43 مـن املواقف الـتي متثل الـضغوط الـنفسـية مـرتبـة حسـب درجة

تأثـيرها من خالل مجموع النقاط التي يتعرض لها الشخص يف عام
واحتمال إصابته باالضطراب النفسي.

stressful                                         ضَاغِط،  مُكْرِب
stress test                                             اختبار شِدّة
stressor                                            عامل( مُجْهَد(

Structure                                              بِنَاء،  تَرْكِيب
تعبر الكلمة عن البناء أو البنية والتركيب ألعضاء وأجهزة اجلسم.

structural                                        بِنَائِي،  تَرْكِيبي
structured interview                              مُقَابَلَة مُعَدَّة

Study                                                           دِرَاسَة
تدل الكلمة علـى البحث والدراسة العلميـة يف موضوع ما، وتعني

أيضا موضوع أو رسالة أو تأمل.
study skill                                          مَهَارَة الدِرَاسَة

Stupor                                                           ذُهُول

Statistics Stimulus  (stimuli)
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Confusion الذهول حالـة اضطراب يف الوعـي متوسط بني اخللط
والهذيان Delirium، ويف هذه احلـالة التي حتدث ألسباب عضوية
أو نفـسية اليـستجيب املـريض للمـؤثرات مع عـدم الوعـي بالبـيئة

احمليطة.
catatonic stupor                                     ذُهُول جامودي
Stuttering                                    تَأتَأة،  هَتْهَتَة،  تَهْتَهَة

)تَرْدِيدَات كَالَمِيَة(
تصنـف هذه احلـالة املـرضيـة من عـيوب الـكالم ضمن اضـطراب
االتصـال Communication disorders، وهـي خلل يف التـوافق
الطبيعـي للحديث وتـوقيت التتـابع والتوقف للـكالم، مع التكرار
الصوتي أو اإلطالة أو التوقف، أثنا ء نطق الكلمة الواحدة، ولهذه
احلالة تأثير عـلى األداء الدراسي يف األطفال، ونسبة حدوث احلالة
من 1-3%، وحتدث يف الـذكور أكـثر من اإلنـاث بنسبـة 3 أو 5 إلى
واحد، ويـستعمل مصـطلح تأتـأة Stammering بالتـبادل للتـعبير

عن نفس املعنى.
Style                                            أسلوب،  زِيّ،  شَكْل

أسلوب احلياة هو منط الـسلوكيات والعادات التـي يتميز بها الفرد،
وميكـن تغيير أسلوب احليـاة إذا لم يعد يتالئم مع احلـالة الصحية أو

النفسية مع احتمال اإلصابة ببعض االضطرابات.
style of life                                             أسلوب احلياة
Sub-                                     :بادئة وصيغة إضافة معناها

تَحْت ، أسْفَل،  أقَل،  دُون
تـدخل هذه البادئة يف تعبيرات طبيـة ونفسية منها دون احلاد لوصف
،acute شـدة بـعض احلـاالت املــرضيـة مقـارنـة بـالـوضع احلـاد
)conscious ومـصطلح حتـت شعوري )مقـارنة بـوصف شعوري
أي خـارج نطاق الـوعي واإلدراك، والتـركيبـات باجلهـاز العصبي
التي تقع يف الـعمق من الدمـاغ حتت القشـرة اخملية، وكـلمة أقل من

الطبيعي لوصف القدرات العقلية مثل نقص الذكاء.
subacute                                                ّدُون احلَاد
subconscious                                      تَحت شُعُوري
subcortical                                )حتت قِشْرِي )دِمَاغِي
subnormal                                     أقل من الطبيعي
subtest                                               اختبار فرعي

Subject                                   مَوْضُوع،  ذَات،  مَفْحُوص
يـستخـدم هــذا التعـبيــر ليـدل علـى شـخص أو مـريـض يخـضع
للفحص، والوصـف ذاتي subjective  يدل على مـا هو شخصي
،)objective أو غيـر موضـوعي )العكـس منطقـي أو موضـوعي

وعكس الذاتية هو املوضوعية.
subjective                               ذَاتِي،  مُتَعَلّق بالشخص
subjectivity                                                 ذَاتِية

Sublimation                إعْالَء، تصعيد )حِيلَة دِفَاعِية بتحريف
دافع جنسي إلى نشاط مقبول(

Defense يعـتـبـــر اإلعالء مـن احلـيل أو اآللـيــات الــدفــاعـيــة
mechanisms التي يتم مبوجبها حتويل الطاقة أو احلافز من الهدف

البـدائـي غيــر املقبـول إلـى هـدف أسمـى مـن النـاحيــة الثقـافيـة
واألخالقيـة، مثل حتويل الدافع اجلنسي إلى نشاط علمي أو فني أو

رياضي متميز.
Submission                                          خُضُوع،  انْقِيَاد

تعني الكلمـة املعنى املبـاشر للخـضوع واإلذعان، وكـذلك املفهوم
املعنـوي مثل اخلضـوع للضـغوط الـنفسـية وأثـر ذلك عـلى احلـالة
النـفسيـة بصـورة سلبـية، والـوصف منقـاد submissive ميكن أن

يكون من السمات املرضية للشخصية.
submissive                                                  مُنْقَاد
submissiveness                                          انْقْيَادِية

Substance                                                مَادّة، جَوْهر
تـدل  الكلمـة عن مادة أو جـوهر ملـادة مخدرة علـى سبيـل املثال،
ومنها سـوء استعمال )معـاقرة( املواد وهـو املصطلح البـديل لكلمة
إدمـان Addiction الــذي أوصت منـظمـة الصحـة العـامليـة بعـدم
استخـدامة منـذ عام 1964، وكـذلك االعتمـاد على املـواد كبديل
لـكلمـة إدمــان، واالضطـرابــات النــاجمـة أو املـتعلقـة بـاملـواد،
واألعـراض التي تنـشأ عـن التوقف عـن استخدامـها ويطلـق عليها
substantial والــــوصف مـــادي ،Withdrawal االنـــسحـــاب
substantial يـستخـدم يف بعـض التعـبيــرات مثل الــدليل املـادي

evidence يف اجلرائم والطب الشرعي.

substance abuse                                  معاقرة  املَوَاد
substance dependence                    االعْتِمَاد على املَوَاد
substance-induced disorder     االضطراب النَاجِم عن املواد
substance- related disorder        االضطراب املتَعَلّق باملَوَاد
substance withdrawal                          انسحاب املَوَاد

Substitution                             حْاللإبْدَال )حِيلة دِفَاعِية ب
هَدَف مَحَل آخر ليصبح مقبوال(

تـدل الكلمـة علـى إبدال شـيء أو شخص محـل آخر، والـوصف
بديل substitute يستخدم يف إحـدى احلاالت املرضية النادرة وهي
متالزمـة كابـجراس Capgras التي يعـتقد فيهـا املريـض أن شخصاً

stimulation Sub-
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هامـاً يف حياتـه مثل األم قد اخـتفى وظهـر بدالً  منه آخـر يف صورة
بديل ـ  توجد معلومات عن هذه احلالة يف موضع آخر.

substitute                                                    بَدِيل
substitutive                                                إبْدَالِي

Success                                                          نَجَاح
تدل الكلمة على النجاح يف إحراز الثروة أو املنزلة العالية أو النجاح
الـدراسي، والعكس الفـشل Failure، وتدخل الـكلمة يف وصف
success بعـض احلــاالت النفــسيـة اخلـاصـة مـثل قلـق النجـاح
anxiety، واكتئاب النجاح   success depressionالتي جتمع بني

مشاعر متناقضة.
successful                                                       نَاجِح
Succession                                             تَتَابُع، تَعَاقُب

تدل الكلـمة على الـتعاقب أو التتـابع ألشياء متـوالية كمـا تعبر عن
اإلرث أو تركة املتويف.

successive                                     مُتَعَاقِب،  مُتَالَحق
Sucking                                             مَصّ ، امْتِصَاص

االشتقـاق من مص Suck وتفـيد االمتـصاص كمـا يف الرضـاعة،
وحـالـة مص اإلبهـام هي إحـدى املـشكالت املـرضيـة يف األطفـال
تعـكس الـتوتـر والقلق العـصبي يف األطـفال بـالنـكوص إلـى هذا
السـلوك، وتـستخـدم كلمـة رضاعـة suckling  بنـفس املعـنى،
ومنعكس الرضاعة يوجد يف األطفال خالل الشهور األولى بصورة
طـبيعية حيث حتدث حركة الرضـاعة واملَّص تلقائيا عند وضع أي
شيء بجــوار الفم، ويحـدث هـذا املـنعكـس بصـورة مـرضيـة يف

أمراض الدماغ  العضوية ويف الطاعنني يف السن.
thumb sucking                                     مَصّ اإلبْهَام

Suckling                                              رِضَاعَة، رَضِيع
suckling reflex                                مُنْعَكِس الرِضَاعة

Suggestion                                         إيْحَاء،  اسْتِهْوَاء
اإليحاء أسلوب قـدمي يف العالج يعتمد على الشفـاء وتغيير السلوك
بـالتـأثيـر يف احلـالـة دون االعتمـاد علـى اإلقنــاع، ولفظ اإليحـاء
واشتقـاقاته اللغويـة وردت يف آيات القرآن الكـرمي يف صورة الوحي
من ا إلــى الــرسل واألنـبيــاء، أو  إلــى غيــرهم مـن النــاس،
واخمللـوقات )مـثل النحل( واإليحـاء املتبـادل بني اخملـلوقـات )مثل
شيـاطني اإلنس واجلـن(، ويكون أسلـوب العالج أقوى أثـراً كلما
زادت قــابليـة الـشخـص لإليحــاء، واملثـال علــى ذلك حـاالت

الهستريا.
suggestible                                         قَابِل لإليْحَاء

suggestibility                 قَابِلية اإليْحَاء، سُهُولَة االسْتِهْواء
suggestive                                         ايْحَائي،  مُوح

Suicide                                          انْتِحَار،  قَتْل النَفْس
ميـثل االنتحـار أو إيـذاء النـفس املـميت Fatal self harm إحـدى
املـشكالت الرئيسية يف الطب النفـسي وحاالت الطواريء النفسية،
وتـقدر منظمـة الصحة الـعاملية عـدد حاالت االنتحـار بحوالي 800
ألف كل عـام )إحصائيـات التسعينـات(، وتصل نسبـة االنتحار يف
بعـض الدول األوربـية إلـى 40 لكل 100 ألـف يف الدول الـشرقـية
واإلسالمية حوالي 2-4  لكـل 100 ألف لتعاليم اإلسالم التي حترّم
قتل الـنفس، واألمـراض النفـسيـة التي تـرتبـط بزيـادة احتـماالت
االنتحـار هـي االكتئـاب ثـم الفصـام ومعـاقـرة  املـواد والـذهـانـات
العـضويـة، وتزيـد املعدالت يف الـرجال ومع تقـدم السـن ويف غير

.Suicidal  املتزوجني والوصف انتحاري
suicide attempts                             مُحَاوَالَت االنْتِحَار
suicidal                                                   انْتِحَاري
suicidal behavior                               سُلُوك انتحاري
suicidal ideation                                تَفْكِير انْتِحاري
suicidal patient                                 مَرِيض انتحاري

Sullivan, Harry Stack                                    انTسولي
)عالم نفس حتليلي  1949-1892(

رغم أن سوليTان ينتمي إلـى مدرسة التحليل النفسي،  إال أنه كوَّن
مفــاهـيم خــاصــة به حــول أمنــاط الـتفـكيــر، ونــسق الــذات
self-system، وله أسلـوب مميـز يف الـعالج النفـسي حـيث يقـوم

.participant observer املعالج بدور املشارك املالحظ
Sulpiride (Dogmatil)                        :)سلبريد )دوجماتيل

)دواء مضاد للذهان(
Sum                                                            مَجْمُوع

تدل الكلمة على جمع أو إضافة أو خالصة موضوع.
summation                        جَمْع،  إضافة أو حاصل جَمْع
summation of stimuli                          حاصل املَنْبِهَات

Sundown                            غُرُوب الشَمْس ،  وَقْت الغُرُوب
حتـدث احلاله املرضـية التي تتميـز بزيادة األعراض يف املـساء بصورة
ملحـوظة يف املـرضى مـن كبار الـسن خصـوصاً عنـد إيداعهم دور
املـسنني حيث تتـدهور حالـة الوعي واإلدراك مع حلـول املساء ويف

فترة الليل.
sundowner syndrome                        مُتَالَزِمة الغُرُوب
(sundowning)                   )سوء حالة املريض يف املساء(

subacute Sucking



- 183 -

Super-                 بادئة معناها:  فَوْق،  أعْلَى،  أكْبَر،  إضَافِي
تدخل هذه البادئة يف كلمات لتدل على موضوع أعلى أو فوق، أو

للداللة على التوافق أو اإلفراط واإلسراف يف وظيفة أو عمل ما.
superadded                         )مُضَاف )إلى أشياء أخرى
superman             )إنسان فائق، سوبر مان )كائن افْتِرَاضي
supernormal                        )فَوْق العَادِي )فَوْق السَوي
super sex                                           اجلِنْس املتفوق

Superego                                     األنا األعْلَى،  الضَمِير
وضع سـيجمـونـد فـرويـد (1856-1936) منـوذج تـركـيب اجلهـاز
النفسي يف نظرية العقل البنائية   Structural theory of mindمن
ثالثــة عنـاصــر هي: الهـو  Id، واألنـا  Ego، واألنــا األعلـى
superego، وميثل األول الـرغبـات والغرائـز والثـاني يتعـامل مع

الـواقع ووقـائع احلـياة، أمـا األنا األعـلى فـهو الـرقيـب والضمـير
وحارس القيم واملثاليات.

Superficial                                          سَطْحِي، ظَاهِري
يف طب األمـراض العـصبيـة،  يتم فحـص املنعكـسات الـسطحـية
ضـمن فـحص وظــائف اجلهـاز احلـركـة واإلحـسـاس يف اجلهـاز

العصبي.
superficial reflex                              مُنْعَكِس سَطْحِي

Superior                                       فَائِق، مُتَفَوِق،  عُلْوِي
تــدل الكـلمــة علــى األعلــى أو األهم أو األفـضل، وتــدخل يف
تعبـيرات للـداللة علـى ذلك مثل الـذكاء املـتفوق الـذي يزيـد عن
املعـدالت املعتادة، ومشـاعر التفوق الـواقعية واخليـالية، والعكس

.Inferiority ودونية ،Inferior  سفلي
superior intelligence                              قذَكَاء مُتَفَو
Superiority                                                 تَفَوُّق
superiority feelings                            مَشَاعِر التَفَوُّق

خُـرَافَـة، مُـعْتَقَـد خُـرَايف،  تَـطَيّـر                                     
Superstition 

االعتقاد يف القـوى اخلرافيـة واخلوارق له مكـان يف بعض الثقـافات
بصـورة متفاوتة مثل االعتقاد السائد يف الـثقافة العربية حول ارتباط

األمراض النفسية بالسحر واجلن واحلسد.
superstitious                                     خُرَافِي،  وَهْمِي

Supervision                                          إشْرَاف، مُرَاقِبة
تـدل الكلمة علـى اإلشراف واملراقـبة، وتستخـدم طبياً للـتعبير عن

اإلشراف العلمي على الرسائل واألبحاث.
supervisor                              مُشْرِف، مُرَاقِب،  مُناظِر

Support                            دَعْم،  سَنَد،  مُسَانَدة ،  مُنَاصَرَة
تدل الكلـمة على تقـدمي الدعم واملـساندة، والعالج الـنفسي الذي
يقوم على دعم املريض ومساندته لتجاوز  احملنة أو األزمة النفسية،
ويـوصف هـذا النـوع من الـعالج أيضـا بـالعالج املـدرك للعالقـة
relationship-oriented therapy، ويهـدف إلى تقويـة الشخص

يف مـواجهة مـشكالته ومسـاعدتـه على قبـول ذاته، ومسـاندته من
جانب املعالج.

supportive                                    مُسَانِد،  تَحْضِيرِي
supportive psychotherapy                عِالَج نفسي مُسَاند

Suppression                                     قَمْع،  كَتْم،  إبْطَال
تعد عملية القمع أو كتم الصراعات واملشاعر وعدم إبداء رد الفعل
لها من اآلليات الـدفاعية الناضجة، وحتدث يف نطاق العقل الواعي
واإلدراك بـصورة مـدروسة مـع عدم جتنـب املواقف ولكـن التقليل
من تـأثيرها، ومن أمثلـة ذلك من يكظم غيظه ويعفـو عند املقدرة،

.Suppressive والوصف قامع أو كابت
suppressive                                        قَامِع،  قَمْعِي
suppressor                                          مُقْمَع،  كَاتِم

Supra-                        بادئة معناها: فَوْق،  ما وَرَاء ،  أعْلَى
تـدخل البادئـة يف مصطلحـات تدل علـى موقع أعلـى أو  فوق، أو
تـدل معنـويـاً علــى شيء يتعـدى احلـدود مبعنـى مـا وراء، كمـا يف

الكلمات التالية:
supraliminal                  )فَوْق عَتَبِي،  فَوْق عَتَبَة )الوَعْي
supramarginal                                     فَوْق هَامِشِي
suprarenal                                             فَوْق كُلَوِي

Sur-                                      بادئة معناها: فَوق، إضَايف
تـدل هـذه البـادئـة علـى شيء إضـايف أو فـوق غيـره، وتـدخل يف
مصـطلحـات مـثل اللقـب أو اسم األسـرة، والفــائض أو الـزائـد
اإلضايف، ويف تعـبير XالـسريـاليةZ وهـي مذهب فـرنسـي حديث يف
الفن واألدب يعـبر عـن العقل البـاطن بصـورة غيـر منظـمة وغـير

مترابطة.
surname                                لَقَب،  كُنْيَة،  اسْم األسْرَة
surplus                                                      فَائِض
surrealism              )السِريَالية )فوق الواقعية: مَذهب فَنّي

Surrogate                                              نَائِب،  وَكِيل
الشـخص الذي يـنوب عن آخـر ويقوم محل غـيره، واألم البـديلة

تقوم مبهام األم احلقيقية.
surrogate mother                                     أمّ باإلنابَة

thumb sucking Superficial
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Survey                                          مَسْح،  دِرَاسَة شَامِلة
تعـبر الكلـمة عن الـدراسات املـسحية، وتـدل على النـظرة العـامة

والفحص الشامل ملوضوع ما.
survey research                                   بَحْث مَسْحِي
survey test                                        اختبار مَسْحي

Survival                                                   بَقَاء، بُقيا
تدل الكلمة على بقاء املرء حياً  أو بقاء الشيء بعد زوال غيره، وقد
استخـدم تعـبيــر Xالبقـاء لألصـلحZ يف نظـريــة XداروينZ للـتطـور
والنـاجون من احلـوادث والكوارث survivors هم مـوضع اهتمام

.PTSD لرصد وعالج اآلثار النفسية السلبية مثل حاالت
survival of the fittest                            البَقَاء لألصلح

)نظرية للوراثة(
survivor                              بَاق حَياً ،  على قَيْد احلَيَاة

Susceptibility                                        قَابِليّة،  تَأثّريّة
يـستخدم هـذا التعبيـر للداللـة على قـابلية شـخص أو فئة لـإلصابة

باضطراب أو مرض محتمل.
susciptible                               )قَابِل،  عُرضَة )للتَأثّر

Suspicion                                                 شَكّ،  رِيبَة
الــشك املـــرضي هــو زيــادة الــشك يف أمـــور ال تتـطلـب ذلك،
واالستغراق يف تـفسير كل املـواقف بناء علـى الريبة والـظن بوجود
شيء ورائها، والـوصف شاك Suspicious قد يكـون أحد سمات

الشخصية أو يحدث مع االضطرابات والتوهم املرضي.
suspicious                                  مُرْتَاب،  مَيّال للشَك

Sydenham, Thomas                    سايدنهام )طبيب إجنليزي
)ZالرَّقَصX  1624-1889 وصف مرض

وصف سيد نهام مـرض الرَّقَص الذي يتمـيز بحركات التـوائية غير
إراديـة شبة هادفة، وترتبـط احلالة بالروماتيـزم يف الطفولة، وتوجد
أنـواع أخــرى مثل مـرض هـنتـنجتـون Huntington، والــرَّقَص
الناجـم عن استخدام األدوية ـ  تـوجد معلومـات عن هذه احلاالت

يف مواضع أخرى.
Sydenham's chorea                            رَقَص سايدنهام

Syllable                                         مَقْطَع،  مَقْطَع لَفْظِي
تعبـر  الكلمـة عن الـتلفظ مبقـاطع واضحة، أو وحـدات صغرى،
ومنها األبجـدية املقطعـية syllabary يف اللغة الـيابانـية، والوصف

.syllabic مقطعي
Syllabus                                               مُخَطّط دِرَاسِي

الكلمة وصف خملطط حملتويات منهج دراسي.

Syllogism                         القِيَاس العَقْلِي،  القِيَاس املَنْطِقِي
القيـاس الـعقلي أو املـنطقـي مصـطلح يـستخـدم يف علم املـنطق،

.syllogistic والوصف قياسي
Symbiosis                            )تَكَافُل )بني كائنني  ،ُتَعَاي

حتدث هـذه احلالة يف الكائـنات اخملتلفة عنـدما يتعايـ نوعان معاً،
.symbiotic  والوصف تكافلي

Symbol                                                          رَمْــــز
الرمـز أو التعبيـر الرمـزي من العملـيات العقليـة التي تبـدأ مبكراً يف
الـطفولـة كما يـذكر XبيـاجيهZ من سـن 18 شهراً، وللـرموز أهـمية
خاصـة يف األحالم حيث يتـم تفسيـر بعض الـرموز يف احللـم مبعنى
معـني، واملثــال علــى ذلك مــا ورد يف القــرآن الكـرمي يف Xسـورة
يـوسـفZ من تفـسيـر أحالم نـبي ا يـوسف بـالـشمــس والقمـر
والكـواكب علـى أنهـا والـديه وإخـوته، وتفـسيـر حلم فـرعـون
بـالبقـرات الـسمـان والعجـاف علـى أنهـا رمـز لـسنـوات الـرخـاء
والـقحط، ويـوجــد علم للـرمـوز symbology يقـوم بـدراستهـا

وتفسيرها.
symbolism                                                  رَمْزِيّة
symbolization                                              تَرْمِيز
symbolophobia        )رُهْاب الرَمْز )خوف مرضي من الرمزية
symbolic                                                    رَمْزِي

Symmetry                                   تَنَاظُر،  تَمَاثُل،  تَنَاسُق
يستخدم هـذا الوصف يف وظائف نصفي كـرة املخ على سبيل املثال
من حيـث التركـيب والوظـائف املتنـاظرة واملتـماثلـة تقريـباً يف كال

اجلانبني.
symmetrical                                   مُتَنَاظِر،  مُتَمَاثِل

Sympathetic          ودّي، سمبتاوي،  عَاطِف،  مُؤيّد،  مُتَجَانِس
sympathetic nervous الـكلمـة تـصف اجلهـاز الــودي العصـبي
parasympathetic الذي يكـون مع اجلهاز  جـار الودي system

اجلهــاز العـصـبي الــذاتي Autonomic، وتعـني الـكلمـة أيـضـا
الـتعاطف واملشـاركة الوجـدانية، وتـصف الشيء املتجـانس املالئم

ملزاج الفرد والذي اليتنافر مع طبيعته.
sympathetic nervous system          اجلِهَاز العَصَبِي الودي

Sympathy                                 تَعَاطُف، مُشَارَكَة وِجْدانية
Sympathomimetic                                  مُحَاكِي  الودي

)أدوية لها تأثير ودي محفّز(
مجموعـة من األدوية لها تأثـير محفز للجهاز الـودي تقوم مبفعولها
عن طـريق إفراز مـادة الدوبـامني  Dopamine، ويطلق علـى هذه

superficial reflex Susceptibility
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األدويــة أيضـا املـنبهــات العصـبيــة والنفـسيـة Stimulants، ويف
مقـدمتهـا )األمفيـتامني(   Amphetamine الـذي مت تخليقه لـلمرة
األولى عـام 1935، ومن بـعده دكـستـروأمفيـتامـني )دكسـدرين(

.Ritalin )وميثل فندات )ريتالني ،Dexedrine

Symptom                                 عَرَض )مرضي(،  عَارِض
األعراض هي ما يشكو منه املريض عند إصابته بحالة مرضية معينة
حيـث يرتبـط كل مرض بـأعراض مميـزة، وتختلف عـن العالمات
Signs وهـي مــا يـتـم مالحـظـته، وتــشـكل كل مـن األعــراض

والعالمـات الصـورة اإلكليـنيكيـة clinical picture التي يـتم من
خاللها التوصل إلى التشخيص مبساعدة بعض الفحوص املطلوبة،
والـوصف عـرضي symptomatic، والعالج العـرضي هـو الذي

يهتم بتخفيف شكوى املريض دون اعتبار لعالج أسباب املرض.
symptomatic                                  عَرَضِي، أعراضي

Syn-                                 ًصيغة إضافة معناها: مَعَ،  مَعا
تدل البـادئة علـى تزامن أو وجـود األشياء معـاً يف نفس الـتوقيت،
ومنها املـؤازرة التي حتدث عـند استخـدام نوعني مـن الدواء يكمل
كل مـنهمـا اآلخـر، واسـتقبـال نـوعـني من اإلحـسـاس يف نفـس
التـوقيت، واحلـاالت الوئـاميـة مثل تلك الـتي تتـمشـى مع طـباع
Ego الـشـخص  وشـخصـيته ويـطلق عـليهــا املتــوافقــة مع األنـا
syntonic، وعكـسها هي املتـوافقة dystonic، واملثـال على ذلك

حـاالت الشـذوذ اجلنـسي التـي ميارسـها الـشخص دون شـكوى،
واألخـرى التي تـسبب اضـطرابـاً نفسيـاً يدفع صحـابها إلـى طلب

العالج.
synergism                                        مُؤازَرَة، تَعَاضُد
synesthesia                        حِسّ مُتَزَامِن،  مَعِيّة إحْسَاس
syntonic                                      وِئَامِي،  على وِفَاق

Syndrome                          مُتَالَزِمَة،  زُمْلَة أعراض،  تَنَاذُر
تـدل الكلمـة علـى مجـموعـة من األعـراض والعالمـات املرضـية
تتواجـد معاً فتدل على حالة مرضيـة معينة، ولها أمثلة كثيرة يف كل
فروع الطب مبا فيها األمـراض العصبية والنفسيـة، وغالباً ما تعرف

باسم العالم أو الطبيب الذي وصفها للمرة األولى.
Synthesis                                 تَخْلِيق، تَوْلِيف،  اصطناع

يتم ذلك بـاستخـدام مركـب كيميـائي أو دوائي جـديد عـن طريق
،synthetic خـطوات أو تفـاعالت كيميـائية، والـوصف تخليقي
واملثـال علـى ذلك مــشتقــات األفيـون  Opiumالـتخلـيقيــة مثل

الهيروين واملورفني.

synthetic                            تَرْكِيِبِي،  اصطناعي، صنعي
Syphilis                                                        الزُهَرِي

يعـتبـر الـزهـري من األمـراض الـتي تـنتقل بـاملمـارسـة اجلنـسيـة
Sexually transmitted diseases (STD) عن طـريق اللـولـبيـة

Treponema، وللـمــرض مـــراحل ثالث، ويــسـبـب املــرض

مشكالت عصبيـة ونفسية يف مراحله املتقدمة، ويتم التشخيص عن
طـريق بعض الفحـوصات مثل  VDRLوفحـص السائـل النخاعي
واخـتبار تثـبيت اللولـبية  treponema fixation test، كمـا يوجد
نـوع من الزهري اخللقي congenital يبدأ منذ الوالدة، وقد تراجع

انتشار هذا املرض مع استخدام املضادات احليوية.
syphilophobia                                     رُهْاب الزهري

)خوف مرضي من اإلصابة رض الزهري(
System                                           نَسَق،  جِهَاز،  نِظَام

تـستخدم الكلمـة لوصف أي نسق أو نـظام، ويف الطب هي وصف
،CN system ألجهزة اجلسم اخملتلفة مثل اجلهاز العصبي املركزي
،systematized أو systemic أو systematic والــوصف منـظم
وتـدخل يف وصف الـدراسـات املنـظمـة التـي تتـم وفق اخلطـوات
العلمية املنهجـية، والتوهمـات أو الضالالت املرتبـة أو املنظمة هي

بناء أفكار تبدو منطقــية على أساس معتقدات وهمــية.
systematic                                         مُنَظّم ، مُنَسّق
systematic psychology                       عِلم نَفْس مَذْهَبِي
systemic                                                   جِهَازِي
systemztized delusions                        تَوَهّمَات مُنَظّمة

Szasz, Tomas                                            توماس زاز
من آراء هذا العالم أن فكرة املرض النفسي يجب إبعادها نهائياً وأن
حـالة املـرض واحلالـة الطـبيعيـة السـوية Normality هـي مسـألة
The myth of  Zخـرافـة املـرض الـعقليX أخالقيـات، ويف كتـابه
mental illness يقول زاز أن املرض الـعقلي أو اجلنون ليـس حالة

مرضية تتطلب العالج بل مجرد اختالف بني الشخص واجملتمع.
Szondi test                                             اختبار زوندي

)اختبار  إسقاطي بالصور(
يقوم اختبـار زوندي على استخـدام الصور وربطهـا ببعض سمات
.Projection الــــشخــصـيــــة اعـتـمـــــاداً علـــــى اإلسقــــاط

susciptible Symptom
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T

T                   Time  أو وَقْت  temperature مختصر: حَرَارَة
T3, T4                                 مختصر: ثالثي يودو ثيرونني

(triiodothyronine, thyroxin)                     وثيروكسني
)من إفرازات الغدة الدرقية(

يتم قيـاس مستـوى هذه الهـرمونـات يف الدم للـداللة علـى وظيفة
الغـدة الــدرقيـة، حـيث تـرتـبط زيـادة اإلفـراز أو نقـصه ببـعض

االضطرابات العصبية والنفسية.
T-scale                                                   )مِقْيَاس )ت

من املصطلحات اإلحصائية.
T-score                                                    دَرَجَة تَائِيّة
Tabanka                       تابانكا )حالة اكتئاب الرجال نتيجة

هجر الزوجة، حتدث يف ترينداد(
أحد احلاالت املرضية النادرة التي تصنف ضمن املتالزمات املرضية

.Culture-bound syndromes املرتبطة بالثقافة
Table                                                            جَدْوَل

تدخل هذه الكلمة يف بعض التعبيرات التي تستخدم بصورة رئيسية
يف اإلحصاء.

frequency table                             جَدْوَل التكرار
life table                                             جَدْوَل احلَيَاة
statistical table                                  جَدْوَل إحْصَائِي
tabulation                                  )جَدْوَلَة )عمل جدول

Taboo                                      ورمُحَرّم ، تَحْرِمي،  مَحْظ
تعبر  الـكلمة عن األشياء واألفعـال احملظورة واحملرمـة خصوصاً إذا

كان ذلك بصورة مقدسة بصفتها ملعونة أو رِجس أو حرام.
Tachistoscope                                     املِنْظار التَومُّضي

يتم مـن خالل اختبار العرض البـصري السريع للـتأكد من وظائف
جانبي املخ أو التجانب  laterality حيـث يتم عرض صور متتابعة
يف اجملال البصري األمين واأليسر، ويتميز األشخاص الذين لديهم
السـيادة يف اجلـانب األيسـر، وهم الغـالبيـة العظمـى من الـناس،

بقدرة لفظية زائدة يف الناحية اليمنى وفراغية يف اجلانب األيسر.
tachitoscopic test                                اختبار تومضي

Tachy-                                   كلمة يونانية معناها: سَرِيع
تدخل البـادئة يف تـعبيرات لـتعني السـرعة أو التـزايد، مثل سـرعة

ضربات القلب وسرعة الكالم.
tachycardia                              )خَفَقَان )تَسَرُّع  القلب
tachylalia                                           سُرَعَة التَكَلّم

Tacrine (Cognex)                            :)تاكرين )كوجنكس

دواء مضاد  للكولني إستراز يستخدم يف مرض ألزهامير
Tact                          )ذَوْق،  لَبَاقَة، كَيَاسَة )ذكاء اجتماعي

الكلمة تدل  على اللياقة والبراعة والذكاء االجتماعي.
tactful                                                  سلَبق، كَي
tactless                                   غَيِر لَبق،  تَعُوُزه اللّبَاقَة

Tactics                                         تكتيك، طَرٍيقَة،  نَهْج
التكتـيك هو فـن تنظيـم القوات العـسكريـة يف القتـال، وتسـتخدم
الكلـمة للتنظيم ووضع األسـاليب واخلطط بصفـة عامة، ويختلف
التكتـيك عن االستـراتيجيـة يف أن األخيـرة هي مخطـطات طـويلة

األجل لبلوغ األهداف ال تتضمن خطوات اخلطط التفصيلية.
tactical                                        تَكْتِيِكِي،  وَسِيِلِي

Taction                                                    ّلَمْس، مَس
Sensory الـلمس مـن الوظـائف التي يـقوم بهـا جهاز اإلحـساس
function باستقبال املـؤثرات التي تلمس سطح اجللـد وتفسير هذا

Tactile discrimination & اإلحـساس بـتميـيز وحتـديد مـوقعه
localization عن طريق مراكز اإلحساس العليا يف القشرة اخملية.

tactile                                                       لَمْسي
tactile agnosia                                        عَمَه لَمْسِي

Talent                                                          مَوْهِبَة
تعبر  الكلمة عن املوهبة أو املقدرة املتميزة للشخص يف حقل ما.

talented                               مَوْهُوب، شخص ذُو مَوْهِبَة
Talion                                                         قِصَاص

يعـود مبدأ القصاص إلى مراحل النمو املـبكرة يف الطفولة كما يذكر
فـرويـد يف تفـسيـر عقـدة أوديـب  Oedipus complex، وكلمـة
القصـاص مبفهومهـا القانـوني تعود إلـى اجملتمعـات القدميـة، وإلى
قـانـون حـامــورابي الـذي وضع أسـس العقـاب علـى األفعـال
واألضرار واجلرائم بعقـوبات مالئمة، وقـد ورد لفظ القِصَاص يف

القرآن الكرمي على أنه حماية لألرواح.
talion principle                                  مبدأ القِصَاص

Talisman                                                       طَلْسَم
)تَعْوِيذَه حتمل خطوطا سحرية للوقاية أو جللب احلظ(

الطـالسم هي ممارسات تدخل حتت بند الشعوذة يزعم من يقوم بها
أنهـا تقـوم بـوقـايـة حـاملهــا وجتلب لـه احلظ الـسعيـد، ويـشيع

استخدامها واالعتقاد يف فاعليتها يف بعض الثقافات.
Talk                                      كَالَم، لُغَة، مُحَادَثَة، حَدِيث

الكالم وسيـلة اتصال وله أسلوب وتتابع ومحتوى للحديث، وهو
أسلوب التعبيـر عن األفكار واملشاعر، خصوصاً عند فحص احلالة
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العقلية، وزيادة سرعة الكالم يف ثرثـرة تتناول موضوعات متعددة
ينـتقل بينهـا الشخص تـدل على اضـطراب الهـوس، وقلة الكالم
عـادة ما تصاحب االكـتئاب، واخللط بني الكلمـات واستعمال لغة
غـريبـة غيـر مفـهومـة يحـدث يف الفـصام، كـما أن نـبرة الـصوت

والصمت عن الكالم لكل منها داللته املرضية.
talkative                                                      ثَرْثَار
talkativity                                    ثَرْثَرَة، كَثْرَة الكَالَم

Tangency                                                      تَمَـاس
تعـرف ظـاهـرة املمـاسيـة ـ وهي مـن اضطـرابـات شكل الـتفكيـر
thought form disorder علـى أنهـا عـدم قـدرة املــريض علـى

الوصول إلى هدفه املنشود حني يبدأ التفكير من نقطة ما، ويحدث
ذلك يف حاالت الذهان.

tangential                             مَمَاسي، مُنْحَرِف، عَرَضِي
tangentiality                                   يّة، عَرَضِيّةمَمَاس

Tantrum                                                  نَوْبَة غَضَب
حتـدث هذه النوبات يف األطفال وتكون تعبـيراً عن العصبية والتوتر

الشديد.
temper tantrum                      )ثَوْرَة مِزَاج )يف األطفال

Tanyphonia                         )سَرْسَعَة الصَوت )صَوْت رَفِيع
نوع مميز من الصوت يوصف بالسرسعة ألنه رفيع.

Taphephobia                                           رُهَاب الدَفْن
)خوف مرضي من الدفن حيا(

Tapping                                                           نَقْر
االشتقـاق من نقـر Tap وتعني الـضرب علـى طبـل بخفة، ومـنها
الـرقص بـالنقـر Tap-dance الـذي يكـون فيـة اإليقـاع بـالقـدم،

واختبار النقر لسرعة احلركة والتوافق احلركي.
tapping test                 )اختبار النَقْر )سرعة الدَقّ باإلصبع

Taractan (chlorprothixene)        :)تراكتان )كلوربروتكسني
)دواء مهدىء(

Tardive                                                        مُتَاخّر
حتـدث حاالت عـسر احلـركة املـتأخـرة نتيجـة الستخـدام األدوية
النفسيـة من مجموعة مضادات الذهان لفـترة طويلة خاصة يف كبار
السـن، وأهم ما مييـز احلالـة احلركـات االرتعاشيـة يف الفم والوجه
التي تبدو يف صورة اهتزاز الشفاه، ويتم العالج عن طريق التوقف
عن األدويـة التقليـدية واستخـدام مضادات الـذهان غيـر النمـطية
atypical، وينشـأ عسر الـتوتر املتـأخر أيضا مـن استخدام األدوية

النفسية التقليدية.

tardive dyskinesia                          عُسْر احلَرَكَة املُتَاخّر
)من اآلثار اجلانبية لألدوية املضادة للذهان( 

tardive dystonia                             عُسَر التَوَتّر املُتَاخّر
TAT                                                         : مختصر

(Thematic Apperception Test)        اختبار تَفَهّم املَوْضُوع
يعتـبر اختـبار تفـهم املوضـوع من االختبـارات النفسـية اإلسقـاطية
Projective  وقـد مت تـصمـيمـة بـواسـطـة مـورداي ومـورجـان

Murray, Morgan يف هارTارد عـام 1943، ويتكـون من سلـسلة

من 30 صورة وبطـاقة بيضـاء، ويتم االختيـار جملموعـة من الصور
املنـاسبة لكل حـالة، وحتمل الـصورة بعض الـغموض يف محتـواها
مثل رجـل عجوز ينظر إلـى شاب، وامرأة ملقـاة تتطلع إلى رجل،
ويطلب من املفحوص أن يكوّن قصة حول كل صورة، ويعتبر هذا

االختبار أفضل من اختبار نقطة احلبر اإلسقاطي.
Taxonomy                                            تَصْنِيف عِلْمِي

يـتم مبـوجـب التـصنـيف العـلمـي وضع الـنبـاتــات واحليـوان يف
مجموعات وفق قواعد معينة.

Technology                                       تكنولوجيا، تَقْنِيّة
تستخدم كلمـة تقنية Technique يف الطب للـداللة على اخلطوات

والوسائل الفنية املستخدمة يف التشخيص والعالج.
technical term                   لَفظ اصطِالحِي،  مُصْطََح فَنّي

Technique                                                فَنّيَة، تَقْنِيّة
Tel-/ tele-                                  بادئة معناها: غَايَة، بَعِيد

تـدخل البادئـة التي تعـني حرفـياً Xعن بُعـدZ يف كلمات شـائعة مثل
التليفون والتليفزيون والتلغراف وكذلك املصطلحات التالية:

telegnosis                            معرفة عن بعد،  استشفاف
teleology/ teleogical                             غَائِيّة / غَائِي
teleplasm                                        تَشْكِيل عن بُعْد

Telepathy                                    تَخَاطُر،  تَوَارُد اخلواطر
)اتصال بالتفكير عن بُعْد(

يهـتم أحـد فــروع علـم النفـس بـاخلـوارق ويـطلق علـيه البـارا ـ
سيكـولوجـيا علـم النفس Parapsychology والـتخاطـر أو توارد
اخلواطر هو اتصال شخص بآخـر بطريقة تخرج عن النطاق العادي

الذي ميكن تفسيره.
telepathic                                                تَخَاطُري
telepathic experiment                            جتربة تَخَاطُر

Telephone                                            هَاتِف،  تليفون
يف هـذه احلـالـة يـتم استخـدام الـتليفـون للـتعبيـر عن البـذاءة، ويف

Talk telegnosis
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حاالت أخرى يستخدم للتعبيرات اجلنسية الفاضحة.
telephone scatologia             البَذَاءة )باملكاملات( الهاتفية

Temper                                           مِزاج، طَبْع ، نَزْعَة
تدل الـكلمة على احلالـة املزاجية الدائمـة للشخص من حيث احلدة
واألفعـــال واحلــســـاسـيـــة الـنفــسـيـــة، والـــوصف مـــزاجـي

.Temperamental

temperament                                    مِزاج، طَبْع عَام
Temporal                                            زَمَنِي،  صَدْغِي

للكلـمة أكثـر من معنـى فهي وصف ملـا هو متـعلق بالـزمن أو يدل
عليه، أو الـشيء املؤقت أو الـدنيوي الـزائل، وهي مبعنـى صدغي
Temporal حني تطلق علـى جزء من الـدماغ هو الفـص الصدغي
lobe، واالشتقــاق من الـداللــة علـى الـزمـن يف كلمـة مــؤقتـاً

.Temporary أو وصف مؤقت ،Temporarily 

temporal lobe                          )الفَصْ الصَدْغِي )للم
temporal sign                       عَالَمَة زَمَن،  إشارة للوَقْت

temporality                    عَامِل أو عُنْصُر الزَمَن، الدَيْمُومَة
Temptation                                            إغْرَاء، غِوَاية

تعبر  الكلمة عن اإلغواء أو اإلغراء واألشياء التي تسبب ذلك.
Tendency                                                 نَزْعَة، مَيْل

االشتقـاق من يتـجه أو مييل Tend، وتعبـر الكلمـة عن النـزعة أو
امليل أو الهدف والغرض اخلاص.

tendentious                                       مَيّال، ذُو مَيْل
Tension                                                          تَوَتّر

تعبـر الكلمـة عن التـوتر مبـفهومه الـوظيفي مثـل التوتـر العضلي،
واملفهوم النفسي مثل التوتر املصاحب للقلق، ومنه وصف نوع من
Tension ألـم الرأس ألسـباب نـفسيـة يطلق علـيها صـداع التـوتر
headache، ومن وســائل خفــض التــوتــر وعالجه اسـتخــدام

االستـرخاء  Relaxation، ونظـرية خفض التـوتر وضعها دوالرد
وميلر للتوفيق بني الفرويدية والسلوكية يف تفسير السلوك.

tense                                               مُتَوِتّر، مَشْدُود
tension-reduction theory                 نظرية خَفْض التَوَتّر

Teratology                  )مَبْحَث عَجَائِب املَخْلُوقَات )املسخيات
الكلمـة تعبر عن تشوه اخللقة بصـورة غريبة، ومنها وصف األشياء
التي تـؤدي إلـى الـتشـوه Teratogenic مـثل بعض األدويــة التي

تتناولها احلامل وتؤثر على تكوين اجلنني.
teratophobia                                       رُهَاب التَشْوَه

)ْخوف مرضي من إجناب مَس(

Term                                                 ّنِهَايَة، مُدّة، حَد
تدل  الكلمة على نهايـة أو مدة أو أجل، وكذلك تعني مصطلح أو
عبارة أو شـروط، ومن استخدامهـا يف تراكيب لغـوية تعبيـر قصير
،long-term وعكـــسه طــــويل األمـــد ،Short-term األمــــد
والـوصف نهـائي Terminal للمـرض الـذي يـفضي إلـى املـوت،
وعلم املصـطلحات يهتـم باملسمـيات مثل التعـبيرات املسـتخدمة يف
الطب للـتعبير عن احلاالت املـرضية، ومن االشتقاقـات أيضا كلمة

غير مشروط Termless وتعني أيضا شيء بال حدود.
termination                                       إنْهَاء،  انْتِهَاء
terminal                                     نِهائي، طَرْفِي، أخِير
terminal illness                     )املرض األخِير )قبل الوَفَاة

Terminology                                             مُصْطَلَحَات
Terror                                              هَوْل،  رُعْب، فَزَع

تـدل الكلـمة علـى الرعـب أو الذعـر أو الشـيء املروع الـذي يوقع
الرهبة يف الـنفس، ومنها اشـتقاق اإلرهاب Terrorism، ووصف
إرهــابي Terrorist.  والفــزع الليلـي من احلـاالت املـرضيـة الـتي
حتدث أثـناء الـنوم يف األطفـال حني يـستيقـظ يف حالـة من الـرعب
.Nightmares يصعب تهدئته وهذه احلالة تختلف عن الكوابيس

night terror                                            فَزَع لَيْلِي
Test                                                    اختبار، فَحْص

Psychometry االختبـارات النفسـية هي وسـيلة الـقياس الـنفسي
وهـي التقـديـر الكـمي والـكيفـي للظـواهـر والقـدرات واحلـاالت
املرضيـة، ومن أمثلتهـا اختبـارات الذكـاء والشخـصية واخـتبارات
تـشخـيص احلــاالت النفـسيـة مـثل القلق واالكـتئــاب، وبطـاريـة
االختبـارات هي مجمـوعة منهـا يتم تطبـيقها بهـدف الوصـول إلى
تشخـيص، ومنـها مـا يتم تـطبيقـه بواسـطة الـفاحـص أو ما يـترك

للمفحوص تطبيقه على نفسه.
test battery                        بَطَارِية )مجموعة( اختبارات
test-retest coefficient                   مُعَامِل إعَادة االختبار
testable                                             قَابِل لالخْتِبَار

Testament                                     وَصَيّة، عَهْد،  مِيثَاق
تعني الكـلمة وصية يتـركها شخص قبل وفـاته، أو عهد مثل العهد
اجلـديـد والقــدمي وهي الكـتب املقـدسـة يف املـسـيحيـة، والقـدرة
الـوصائية هـي أن يكون املريـض يف حالة نفـسية وعقليـة تسمح بأن

يعلم محتوى الوصية عندما يكتبها.
testamentary                           وَصَائي،  مُتَعَلَق بَوَصَيّة
testamentary capacity                        القُدْرة الوَصَائِية

teleology/ teleogical Test
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Testimony                                       شَهَادة، دَلِيل، بَيّنَة
تدل  الكلمة علـى الشهادات التقـديرية التي متنـح اعترافاً بفضل أو

كفاءة الشخص.
testimonial                                       شِهَادَة، تَقْديِري

Tetra-                                   صيغة إضافة معناها: أرْبَعَة
تدل  البادئة علـى رقم 4 أو مجموعة رباعية، ومنها اشتقاقات مثل
الـربــاعيــة Tetralogy وهي مـسلـسل من 4 أجـزاء، والـربــاعي
Tetrad أي مجمـوعــة من 4، واألدويـة ربــاعيــة احللقــات من

مضادات االكتئـاب التي يرمز لهـا مختصراً   TCAتـضم مجموعة
من األدويـة التقليدية التـي تستخدم لعالج االكتئـاب مثل أمتربتلني
Ametriptyline، وإمـيبرامـني Imipramine وغيرهـا من األدوية

التي تـشترك يف التـركيب ثالثي احللقـات و تتسبـب يف بعض اآلثار
اجلـانبيـة، ومادة تتـراهيدرو كـانبيـنول من املـواد الفعالـة يف القنب

.)احلشي(Cannabis 

tetrad differences                                 فُرُوق رُبَاعِية
tetracyclic drugs                       عَقَاقِير رُبَاعِية احلَلَقَات
tetrahydrocannabinol                     تتراهيدروكانابينول

)املادة الفعّالة يف القنب(
Thalamus                                        )املِهَاد )يف الدماغ

املهـاد هو أحد تـركيبات الـدماغ العميقـة ويقع فوق الـوطاء ويضم
مسـارات حسية وحـركية تتصل بـالقشرة اخمليـة، والوصف مهادي
يسـتخدم يف مـصطلح احلـالة املـرضيـة التـي يطلق علـيها املـتالزمة

.Thalamic syndrome املهادية
thalamic                                                             مِهَــــادِي

Thalassophobia             )رُهَاب البَحْر)خوف مرضي من البَحْر
Thanato-                              صِيغَة إضافة معناها:  املَوْت

تـدل البـادئـة علـى املـوت وتــدخل يف بعض املـصطلحـات، وقـد
Eros,  Thanatos استخدم فـرويد املقابلة بني غريزة احلياة واملوت
وأن الـسلـوك اإلنـســاني هــو نتــاج التفـاعل املـركـب بني هــذين
املـتناقـضني، ومن مجـاالت علم املـوت  Thanatologyدراسة رد
الفـعل للـمـــوت Reaction to death مـن جـــانـب الــشخـص
احملـتضـر Dying واحمليـطني به نـتيجـة احلـزن  Grief علـى مـوته،
ويتعلـق بذلك مسائل قانـونية Legal وأخالقية Ethical مثل القتل

.Euthanasia  الرحيم
thanatos                           املَوْت، االندِثَار، غَريزة  املَوْت
thanatology                                            عِلْم املَوْت
thantophobia            )رُهَاب املَوْت )خوف مرضي من املوت

Thema                               )فِكْرَة )بَحْث(، تَفَهُّم )موضوع
االشتقاق مـن موضوع Theme ويعني الفكـرة أو البحث الذي يتم
TATالتعبير عـنه بالكالم أو الكتابـة، ومنها اختبـار تفهم املوضوع

، وردت معلومات عنه يف موضع آخر.
theme                                                  ثيمة، فِكْرة

Thematic Apperception Test (TAT)     اختبار تفهم املوضوع
Theo-                                        بادئة معناها: إلَه ، إلهة

،Theocracy  الـصيغـة تـدل علـى الـديـن، ومنهـا ثيـوقـراطيـة
وثـيوقـراط Theocrat وتعني حـكومـة دينيـة تخضع حلكـم رجال

الدين، ومنها علم الالهوت.
theology                                             عِلْم الالهُوت
theophobia              )رُهَاب اآللِهَة )خوف مرضي من اآللهة

Theory/theorem                                              نَظَرِيّة
تعـبر الكلمـة عن النظـريات واجلوانـب النظريـة من العلوم وتفـسير
Theorectical الظـواهـر الـطبـيعيـة وغيـرهـا، والــوصف نظـري

.Applied أو تطبيقي Practical وعكسه عملي
theoretical                                   )نَظَرِي )غير عملي

Therapy                                                         عٍالًج
تعبـر الكلمة عن العالج أو املداواة بالوسائل اخملتلفة، ومنها العالج
Therapeatic والـــوصف عالجـي ،Psychotherapy الـنفـسـي
يدخل يف تعبـيرات منهـا اجملتمع الـعالجي وهو مكـان العالج الذي
تستخـدم فية كافـة األنشطة الـتي يقوم بها الـنزالء لهدف عالجي،
والنـافـذة الـعالجيــة مصـطلـح دوائي Pharmacological يعـني
املـستوى املالئم للتـأثير العالجي للـدواء بني اجلرعات الـزائدة التي

قد تسبب التسمم واجلرعات القليلة عدمية التأثير.
therapist                                                    مُعَالِج
therapeutic                                               عِالَجِي
therapeutic community                       مُجْتَمَع عِالَجٍي

therapeutic window                   )نَافِذَة عِالَجّية  )للدواء
Thesis                                       رِسَالَة )عِلْمِيّة(، أطْرُوحَة

املعـنى املـباشـر للكلمـة هو الـفرضـية أو الـرأي العلمي الـذي يتم
إثباته، وهي تعبير عن الرسائـل اجلامعية أو األطروحات التي تقدم

للحصول على درجات علمية مثل املاجستير والدكتوراه.
Thinking                                                      تَفْكِيـر

تعبـر الكلـمة عـن التفكيـر والتـأمل، وهو أحـد العنـاصر الـتي يتم
فحصها يف اختبـار احلالة العقليـة، ومن املفترض أن التفـكير عملية
تشمل تتابع األفكار نحو غـرض معني، وتفسير الرموز واألمور مبا

test battery Therapy
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يؤدي إلـى استنتـاج منطقي، ومن أنـواع التفكيـر الطبيعي الـتفكير
اجملـرد، أما اضـطرابـات التفكـير فـإنهـا تؤدي إلـى خلل العملـية
Process أو الـشـكل Form أو احملتــوى Content، وهي عالمـة

.Mental disorder  على اضطراب العقل
abstract thinking                                 تَفْكِير مُجَرّد

illogical thinking                            تَفْكٍير غَيْر مَنْطِقِي
Thiopental         )ثيوبنتال )أحد مشتقات الباربتيورات اخملدرة
Thioridazine (Melleril)                 :)ثيوريدازين )مبيللريل

)دواء مضاد للذهان(
Thiothixene                      )ثيوثكسني )دواء مضاد للذهان

Tioxanthenes       )ثيوزانثينات )مجموعة أدوية مضادة للذهان
Thorazine (chlorpromazine)         :)ثورازين)كلوربرومازين

)دواء مضاد للذهان(
Thorndike, Edward Lee                      ثورندايك، إدوارد

)عالم نفسي أمريكي 1949-1874( 
وصف عالم الـنفس األمريكي Xإدوارد ثـورندايكZ التعلـم بطريقة
احملـاولـة واخلطـأ Trial-and-error learning وهي محـاولـة حل
مشـكلة بـأفعال مـتعاقـبة حـتى يـتحقق النجـاح، وقد اسـتخدم يف
التجـارب صندوق متـاهة Puzzle box به أداة يتم رفـعها للهروب
منـه، ويف قانون XثـورندايكZ فـإن التدعيـم عن طريق املكـافئة من

شأنه التأثير يف استجابات الكائن الذي يتعلم من خبراته.
Thorndike Handwriting Scale  مقياس الكتابة لثورندايك

Thorndike trial-         الـتعلم باحملـاولة واخلـطأ  لثـورندايك
and -error learning             

Thought                                                فِكْر ، تَفْكِير
تـدل  الكلمة علـى التفكيـر وتشيـر أيضا إلـى االهتمام والعـناية أو
النية والقصـد، والوصف مستغـرق يف التفكير  Thoughtfulيعني
عمق التـفكير وكـثرة االهتـمام، واضطـراب التفكيـر من عالمات
األمـراض الذهـانيـة مثل الفـصام، أمـا التفكيـر املسـموع فهـو من
أعـراض املــرتبـة األولــى First rank symptoms التـي وصفهـا
XشنايـدرZ كمعـيار لتـشخيص مـرض الفصـام، ويعني أن يـستمع
املريض إلى صوت كالم يعـبر عن ما يدور بفكره، ومن األعراض
األخـرى  إذاعــة األفكـار   Thought broadcasting، وإدخـال
األفكـار  Thought insertion، وهـي مظـاهـر مـرضيـة للفصـام

أيضا.
thought disorder                             اضطراب التَفْكِير
audible thought          )تَفْكِيِر مَسْمُوع )يف مرضى الفصام

Threshold                                                       عَتَبَة
تعبـر الـكلمــة عن العـتبـة وهـي البـدايـة أو االسـتهالل، وهي يف
الفيزيـولوجـيا وعلم الـنفس إشارة إلـى احلد األدنـى الذي تـبدأ فيه
استجـابة أو إحساس مـثل عتبة األلم  Pain threshold حني يصل

املؤثر  إلى درجة معينة.
absolute threshold          )عتَبَة مُطْلَقَة )احلد األدنى للتَنْبِيه

Thymo-/-thymia,-thymic                   :صيغ إضافة معناها
روح،  مِزَاج ،  وِجْدَان

تدل هذه الصيغة عنـد استعمالها يف بعض املصـطلحات على احلالة
املـزاجيـة أو الـوجـدانيـة، وقـد بـدأ اسـتعمــال مصـطلح دورويـة
املزاج Cyclothymia عام 1882 بواسطـة الطبيب النفسي األملاني
كـارل كالبـاوم Kalbaum لوصف للهـوس واالكتئاب كـمرحلتني
لـنفس املرض، وقـد استبدل هـذا املصطلح يف التـصنيفات احلـديثة

.Cyclothymic disorder باضطراب املزاج الدوري
cyclothymia                                         مِزَاج دَوْرِوي
thymopathy                                      اعْتالل الوَجْدَان

Thyroid gland                                         الغُدّة الدَرَقِية
تعتبر الغدة الـدرقية من الغدد الـصماء ذات العالقة املـباشرة ببعض
الوظائف العـصبية والنفـسية، ويؤدي اضـطراب إفراز الهـرمونات
الدرقية )مثل الثيـروكسني الذي يرمز له  T4، وثالثي يودو ثيرونني
T3(، ويـؤدي زيـادة إفـراز هـذه الهـرمـونـات إلـى تـسمـم درقي

مصحوب بـاضطراب يف وظائف اجلهـاز العصبي واحلالـة النفسية،
ويؤدي نقص الغـدة الدرقية إلى حاالت مرضية مميزة يف الصغار من
عالمـتهــا قـصــر القــامــة والـتخـلف العقـلي تــسمـي الفــدامــة
Cretinism، ويف الكبار  الوذمة اخملاطية  Myxedema مع تضخم

اجلسم وبطء واضطراب الوظائف العقلية.
thyroid disorders                             اضطرابات دَرَقِيَة
thyroid function test              اختبار وظيفة الغدة الدَرَقية
thyroid hormones                           الهُرْمُونات الدَرَقية
thyrotoxicosis                                      انسُمام دَرَقِي
thyroxine                     )ثيروكسني )هُرْمُون الغدة الدَرَقِية

Tic       )عَرَّة،  نَفْضَة )حركة تقلص أو انقباض سريعة جلزء عَضَلي
تتميـز هذه احلـركات بـأنها غـير إراديـة Involuntary، ومفاجـئة
sudden أو ســـريعـــة rapid، ومــتكـــررة  recurrent، وغـيـــر

إيقـاعية Non-rhythmic، وقد تكـون بسيطة مـثل الغمز بالعني أو
هـز الرقبة أو الـكتف، أو بإصدار أصـوات، وقد تكون مـركبة مثل
احلركات شبه الهـادفة، ومن أهم احلاالت املـرضية التي تـظهر فيها

therapist cyclothymia
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هـذه الـنفضــات اضطـراب تـوريت Tourette's disorder الـذي
وصف للمـرة األولـى عـام 1885، ويحـدث مبعـدل 5 يف كل 10
آالف، ويتـميــز بحــدوث النفـضـات  Ticsوإصـدار األصـوات

.Coprolalia  والبذاءات
tic disorder                                       اضطراب العَرَّة
tic douleureux (F.)                      )نَفْضَة مُؤلِمَة )بالوجه

Time                                           الزَمَن، الزَمَان، الوَقْت
تعبـر الكلمة عن الوقت أو الـزمان أو العصر، وتـدخل يف تركيبات
لغـوية وتعبـيرات مثل التـوقيت، وإدراك الزمـن، والعالج النفسي

محدد الوقت.
time - limited psychotherapy     عالج نفسي مُحَدّد الوقت
time perception                                    إدراك الزَمَن
timing                                                      تَوْقِيت

Timidity                                                          جُبْن
تعبـر الكلمـة عن اجل يف الـشخص الـذي يـتصف بـأنه جبـان أو

رعديد يف مواجهة املواقف.
timid                                                 جَبَان، رِعْدِيد

Title                                                     عُنْوَان،  لَقَب
تعبر الـكلمة عن اسم كتـاب أو عنوان موضـوع أو لقب لشخص،
والـصفحة األولى من الكـتاب التي حتمل اسم املـؤلف والناشر هي

.Title page صفحة العنوان
title page                )الصَفْحة األولى )حتمل عنوان الكتاب

Tabacco                                                   طِبَاق، تَبْغ
يعتبـر التبغ أو الطبـاق من أوسع املواد اسـتعماالً حيـث أن التدخني
ينتـشر يف كل بلـدان العالـم تقريبـاً، ويعود تـاريخ التبـغ إلى جلب
كريـستوفـر كوملبـس لبذوره بـعد اكتـشاف العـالم اجلديـد، ومتثل
زراعة وجتارة وتصنيع التبغ إلى مـنتجات هي السجائر وأنواع التبغ
األخـرى التي يسـتخدم بعضـها دون تدخـني باالستنـشاق أو املضغ
مـشـكالت متعـددة اجلــوانب مـن النــواحي الـصحيــة والنفـسيـة
واالقتصادية واالجتماعـية والدينية ـ توجـد معلومات عن التدخني

 somking وعن النيكوتني Nicotine يف مواضع أخرى.

tobacco dependence                       االعتماد على التَبْغ
Toddler           )طفل( دَارِج )يدرج بخطي قصيرة يف الطفولة(

االشتقـاق من املشـي بخطي قصيـرة  Toddle يف األطفال، ويطلق
املرحلـة العمرية الـتي يتزايد خاللهـا النمو احلركـي والعقلي مرحلة

الدَرْج Toddler period وهي العام الثاني من العمر.
toddler period                      )مَرْحَلة الدَرْج )يف األطفال

Token                                   عُمْلة رَمْزِية، تِذْكَار،  عَالَمة
تعبـر الكلـمة عـن استعمـاالت رمزيـة، ويسـتخدم هـذا األسلوب
كعـالج سلوكي مبنح مكـافأة لتشجـيع املرضى علـى القيام بـأعمال

وسلوكيات مرغوبة.
token economy       )اقتصاد العُمْلة )طريقة عالج باملكافحة

Tolerance                                           احْتِمال، تَسَامُح
تـستخدم الكـلمة يف الطب الـنفسي باإلضـافة إلى مـعناها بـاحتمال
املـواقف والـتسـامح يف وصف حـالـة تَـحَمل العقـاقيـر يف حـاالت
االعتمـاد Dependnce وتعنـي اجتاه زيـادة اجلرعـة حتـى يحصل

املتعاطي على نفس التأثير.
drug tolerance                                    احْتِمَال العقار
tolerant                           قَادِر على االحْتِمال،  مُتَسَامح
tolerable                                مُحْتَمَل،  مُمْكِن احْتِمَاله

Tomography                                         تصوير مقطعي
التـصوير الطبقي أو السطحي بـاستخدام األشعة من الفحوص التي
CT  ًتـستـخدم يف الـطب، ومنهـا فحص املخ، ويعـرف مختـصر ا

.scan

Tone                                                نَغَمَة، قَبْضَة، نَبْرَة
تعبـر الكلمة عن نـبرات أو نغمات أو لهجـات الصوت، ويف الطب
تعبـر عن الـتوتـر العضلـي، والوصـف توتـري Tonic، ويف علم
النفس والطب الـنفسي تدل علـى الطابع أو الـروح أو االجتاه العام
والـناحيـه املزاجيـة، مثل الـطابع العـاطفي Emotional الـذي يدل

على احلالة االنفعالية.
-tonia                   ّصيغة إضافة معناها: قَبْضَة، تَوَتّر،  شَد
tonic                                                         تَوَتّري
tonicity                                          تَوَتّرِية،  إيْقَاعِيّة

Topography               طُبُوغْرافْيا، تَحْدِيد مَوَاقِع،  رَسْم خَرَائِط
تدل الكلمة على رسم اخلرائط السطحية لألماكن، وتدل يف الطب

على التركيب البنائي واملعالم يف جزء معني من اجلسم.
topographical                                         طُبُوغْرَايف

Topology                                      )عِلْم املَوَاقِع )األمَاكِن
topological                                               مَوْضِعِي
topophobia           )رُهَاب األمَاكِن )خوف مرضي من املَكَان

Torsion                                              الْتِوَاء ،  انْفِتَال
تعبـر الكلمة عـن حالة الـتواء نتيجـة للتشنج أو الـتقلص العضلي،
وحتـدث نتيجـة الستخـدام بعض األدويـة النفـسيـة مثل مـضادات

الذهان.

thymopathy tolerant
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torsion spasm                                     تَشَنّج التِوَائي
Tourette disorder                             ZتوريتX اضطراب

مت وصف هذه احلـالة املـرضية لـلمرة األولـى عام 1885، وتتـميز
،Coprolalia  بانتفـاضات يف اجلسم مع إصدار أصوات وبذاءات
Tic )وتوجـد معلـومات أخـرى حتت اضطـراب النفـضة  )الـعَرَّة

.disorder 

Toxins                                                          سُمُوم
،Toxico-  تعبـر الكلمـة عن السـموم، وتـدخل كبـادئة وصـيغة
ويوجد علم الـسموم Toxicology الذي يهتم بتأثـير املواد السامة

وهو تخصص مستقل.
toxic                                                  سَام ، سُمِي

toxicophobia           )رُهَاب التَسَمّم )خوف مرضي من السّم
Trace                                                   )أثَر )مُتَبَقّي

تعـني الكلـمة األثـر أو الرسـم أو اخلط )كمـا يف تخـطيط كـهربـية
الـدمـاغ EEG(، وتعنـي أيضـا التـتبع لـسيــر الشـيء  أو تطـوره،

وتدخل الكلمة يف تركيبات مثل خط األثر، وأثر التذكر.
trace line                                               خَطْ األثَر
memory trace                                        أثَر التَذَكّر

Traditions                                           تَقَالِيد، أعْرَاف
التقـاليـد هي انتقـال العـادات أو املعـلومـات من جيل إلـى جيل،
والـوصـف تقليـدي Traditional، واملعـاجلـون الـتقليـديـون )أو
الشعبيون( يستخـدمون وسائل غير طـبية يف العالج مثل األعشاب
والتعـاويذ واإليحاء، وقد يشوب ممـارستهم بعض الشعوذة لكنهم
يحققـون نتـائج جيـدة حني ميـارسون وسـائلهـم العالجيـة يف ظل
اإلقبـال الـشعـبي واملـعتقـدات اإليحــائيـة نحــوهم يف كـثيــر من

اجملتمعات.
traditional                                       تَقَلِيدي، عُرْفِي
traditional healer                               مُعَالِج تَقْلِيدي

Training                                                      تَدْرِيب
تـستخـدم كلـمة الـتدريـب يف وصف بعض اجملـموعـات العالجـية
للـتدريب عـلى العالج اجلـماعي، وقـابليـة التدريـب يف املتخلفني

عقلياً بنسبة يصعب معها التعليم.
training group                                مجموعة تَدْرِيبية
trainable                                           قَابِل للتَدْرِيب
trainability                                       قَابِليّة التَدْرِيب

Trait                                                              سِمَة
Personality السمات هـي خصائص ومميزات لـوصف الشخصية

trait، وتتم املقـابلة بـني السمـة وهي صفـة متأصـلة، وبني احلـالة

وهي وضع جديد طارىء، واملثال حالة القلق كسمة دائمة أو حالة
مرضـية مـؤقتـة، وتوجـد مجمـوعة مـن احلاالت املـرضيـة نتـيجة

.Personality trait disorders اضطراب سمات الشخصية
common trait                                      سِمَة مُشْتَرَكة

Trance                                               غَشَيَان،  غَشْيَة
يف هذه احلالة يحدث تغيـير يف حالة الوعي حتـدث مع تركيز االنتباه
وتوجيهه إلى شيء ما كما يحدث يف التنومي Hypnosis، وحاالت
الهـستيـريا أو االضـطراب التـفارقي Dissociative disorder ويف

التجليات الروحانية.
trance state                                           يحَالَة تَجَل

Tranquilization                                     تَطْمنِي،  تَهْدِئَة
االشتقـاق من هـادىء  Tranquil وتـدل علـى الـسالم النفـسي أو
االطمئنـان، ومجموعـة األدوية املطمئـنة  Tranquilizersوتشمل
املـطمـئنــات الصغـرى Minor ومن أمـثلتهـا الـبنـزوديـازبـينـات،
والـكبـــرى Major  ومن أمـثلـتهــا األدويــة املـضــادة للــذهــان

.Antipsychotics

tranquilizer                             ّدواء( مُطَمْئِن، مُهَدىء(
Transaction                                                   تَعَامُل

تعني الكلـمة التعـامل أو  إجراء معــامـلـة أو صفقـة، وقــد وضـع
إريك برن Eric Berne (1910-1970)  أسـس التحـليل الـتعاملي
Transactional analysis الــذي يعـتمــد علــى حــاالت ثالث

،Adult والـراشـد ،Child هي الـطفل Ego states للـشخـصيـة
والوالد Parent حيث متثل األولى اللهو والثانية املسؤولية والثالثة
احلكمـة، وتتفاعل هـذه احلاالت معاً فـيما يطلق علـيها األلعاب أو

احليل Games التي متثل السلوك.
transactional                                             تَعَامُلِي

Transcendence                                تَجَاوُز، سُمُو،  تَفَوّق
تصف الـكلمة حالـة السمو والتـفوق النفسي الـذي يتجاوز احلدود
املعتـادة، ويـوجـد أسلــوب للعالج التـأملي الـذي يتـم من خالله
ممارسـة االندمـاج يف هذه احلـالة بعيـداً عن التفكـير املعتـاد لفترات
Transcendental قـصـيــرة يـطـلق علـيهــا الــسـمــو الـتـــأملـي

.meditation

transcendental                            مُتَجَاوِز، مُبْهَم، فَائِق
transcendentalism                  الفلسفة املُتَعَالِية، غُمُوض

Transcription                                         نُسْخَة، سِجِل
تعبر الكلمة عن نسخة من رسالة أو وثيقة أو صورة طبق األصل.

tolerable Trance
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transcript                                    )نُسْخَة )من وثيقة
Transculture                                            عَبْر الثَقَافة

تتكون الكلمة من املقاطع عبر Trans  أي يف مكان أو آخر، وثقايف
Cultural، وتعني دراسة ظواهـر نفسية يف أكثـر من مكان وعالقة

ذلك باخللـفية الـثقافـية ـ هنـاك معلومـات عن الثقـافة Culture يف
موضع آخر.

transcultural                                         عَبْر ثَقَافِي
Transference                        :حتويل )يف التحليل النفسي

احلب والكراهية بني احمللل واملريض(
املعنـى احلريف هـو التحويل أو االنـتقال، وتعنـي إجماالً التـوقعات
واملعتقـدات واالستجابـة العاطفـية التي تتـكون لدى املـريض حول
عالقته بالطبيب املعالج، ومتثل الـعالقة بني هذا الشخص والسلطة
يف حياته من حـيث تأثير أقـوال وأفعال الطبـيب عليه أثناء العالج،
واجلـانب املقـابل هـو رد فعل الطـبيب نحـو املـريض ويـطلق عليه

.Counter transference التحول املقابل
negative transference                            حتويل سالب
positive transference                            حتويل موجب

Transience                                              سُرْعة الزوال
تـصف الـكلمــة األشيـاء العـابـرة قـصيـرة األمــد، ومنهـا بـعض
االضـطرابـات البـدنيـة والنفـسيـة مثل فقـد الذاكـرة الكلي العـابر
Transient global ونـوبـات قصـور الـدورة الـدمـويـة )اإلقفـار(

.Transient ischemic attack  للمخ العابرة
transient                                                     عَابِر
transient disorder                               اضطراب عابر

Transition                                            انتقال،  تَحَول
تـدل الـكلمـة علــى االنتقــال من حـال أو مـرحلـة إلـى أخـرى،
والوصف انتقالي Tansistional يستخدم يف وصف بعض مراحل
التحول القـصيرة نسـبياً، والوصف مـؤقت Transitory  يستخدم

لوصف بعض احلاالت املرضية قصيرة األمد.
transitional                                               انتقالي
transitory                                                  مُؤَقت

Translation                                                    تَرْجَمة
تستخدم الكلمة أحيانا  مبفهوم أشمل يعني الشرح والتفسير أيضا.

Translocation                             )انتقال )من مكان آلخر
تفيـد الـكلمــة االنتقــال من مكـان آلخـر أو إعــادة وضع شيء يف

موضع جديد.
Transmission                                          إرسَال، إنفاذ

تفـيد الكلمة اإلرسـال والنقل وتوصيل رسـالة، ووصف مرسل أو
نـاقل يـستخـدم علـى نطـاق واسع يف العلـوم العـصبيـة والنفـسيـة
لـوصـف النــاقالت العـصـبيــة Neurotransmitters التـي تقـوم
بـوظـائف نقل املـؤثـرات واإلشـارات بني اخلاليـا العـصبيـة، ومن
،Serotonin وسـيــروتــونـني ،Depamine أمـثلـتهــا دوبــامـني
ونـورإبنفـرين Norepinephrine، وجـابـا  GABA وغيـرهـا من

املواد ذات العالقة املباشرة ببعض االضطرابات النفسية.
transmitter                                                 مُرْسل

Transposition                                        )تبديل )وضع
تـدل الكلمـة علـى تبـديل وضع الـشيء بـنقله من مـكان إلـى آخر

خصوصاً النقل يف املعادالت من جانب إلى آخر.
Transsexualism                                      ،تبديل اجلنس

اشتهاء تغيير اجلنس
Gender تدخل هذه احلـالة حتت مسمـى اضطراب الهويـة اجلنسية
identity disorder وفيهـا ال يتعرف الشخـص على نفسـة بصورة

صحيحة من حيث اجلـنس، فتنشأ رغـبة لدى الذكـور للتحول إلى
إناث، والعكـس. واحلالة األوليـة primary تنشأ مـن البداية دون

أسباب خارجية ـ هناك معلومات عن هذه احلالة يف موضع آخر.
primary transsexualism                 تبديل اجلِنس األولي
secondary transsexualism              تبديل اجلِنس الثانوي

Transvestism                                     لِبسة اجلنس اآلخر
)ميل الرتداء مالبس اجلنس اآلخر(

توضع هـذه احلالـة حتت االنحرافـات اجلنسـية  Paraphiliasحيث
يوجد ميل وحتقيق لـذة للشخص من ارتداء مالبس اجلنس اآلخر،
وقد ترتبط هذه احلالة بالفتشية وهي التعلق الشبقي باألشياء ويطلق
عليهـا الفتـشيـة مع التـزيي Transvestic fetishism ـ معلـومات

أخرى يف موضع آخر.
transvestite                           مشتهي لبسة اجلنس اآلخر

)نوع من االنحراف اجلنسي(
Tranxene (clorazepate)                :)ترانكسني )كلورازيبات

)من مشتقات البنزوديازبني املهدئة(
Tranylcypromine                   ترانيل سبرومني )من مثبطات

األوكسيداز أحادي األمني، مضاد لالكتئاب(
Trauma                                       صدمة، رضح،  إصابة

تـدل الكلـمة علـى معنـاها املـباشـر وهو صـدمة تـسبب جـرحاً أو
إصابـة، واملعنى النفسـي للصدمات النفـسية Psychic، ومن أمثلة
احلـاالت النفسيـة التي تنشـأ عن الصدمـات بأنواعهـا مثل احلوادث

trance state Transmission
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الفرديـة واجلماعية كـاحلروب والكوارث  ـ حالـة اضطراب الكَرْب
التـالـي للصـدمـة Posttraumatic stress disorder الـتي تعـرف
مختصـر اً  PTSD  ـ  هنـاك معـلومـات أخرى عـن هذه احلـالة يف

موضع آخر.
traumatic                                       صدمي، رضحي

Trazodone                       )ترازودون )دواء لعالج االكتئاب
Treatment                                           معاجلة، مداواة

تـدل الـكلمـة علــى العالج أو املــداواة أو التعــامل مع احلـاالت
املرضية، ومنها وصف قابل للعالج Treatable، واألنواع اخملتلفة
من العالج حسـب أسلوبـه ومكانه ومـدته، مثـل العالج اإلسعايف
لبعض احلاالت، والعالج البيئي الذي يتضمن ضبط الوسط احمليط

باملريض ليساعد على عالجه.
ambulatory treatment                             عالج جوال
milieu treament                                     عالج بيئي
treatable                                             قابل للعالج

Tremor                            رعشة، رجفة ،  ارتعاش، رعاش
تعتبـر االرتعاشات Tremors مـن احلركات العـصبية غـير اإلرادية
الـتي ميـكن مالحـظتهـا يف األطــراف خصـوصــاً اليـد املـشـدودة
األصـابـع، وتنقــسم إلــى النـوع الـدقـيق Fine والنـوع اخلــشن
Coarse، ويكـون التردد يف حـدود 8-10 هرتـز )مرة يف الثـانية(،

واألسباب الرئيسية لالرتعا هي التوتر النفسي والقلق، وأسباب
عضـوية مثل اضطـراب الغدة الدرقـية، وتقدم الـسن، واستخدام

األدوية النفسية مثل الليثيوم.
tremulous                              مرجتف، مرتعد، مرتع
drug- induced tremor              ارتعاش ناجم عن األدوية

Trend                                            ميل،  اجتاه،  نزعة
تدل الكلـمة على امليل أو االجتاه، وتـدخل يف تعبيرات مثل االجتاه
املعاصـر أو احلديث بـالنسبـة ألبحاث أو ممـارسات طبـية، وحتليل

امليل مصطلح إحصائي.
recent trend                                        اجتاه معاصر
trend analysis                                       حتليل امليل

Trexan (naltrexone)                    :)تركسان )نالتريكسون
)دواء يستخدم يف عالج االعتماد على األفيونيات(

Tri-                                     بادئة معناها: ثالثة ، ثالثي
تـدل البـادئـة علـى أي شـيء من 3  أجــزاء أو ثالثي، ويف الـطب
النفسي على سبيل املثال ترصد مجموعة األدوية املضادة لالكتئاب
ثالثيــة احللقــات Tricyclic، والثـالـوث هـي مجمـوعــة من 3

أشخاص أو أشياء، وأسلوب الثالوث يعتمد على االختيار من  بني
3 منبهات.

triad                                                ثالوث، ثالثي
triad method         )طريقة الثالوث )االختيار من 3 منبهات

Trial                                         محاولة، جتربة، محاكمة
تعني  الكلمة التجربـة أو احملاولة، ويف القانون تـدل على احملاكمة،
والتعلم بـاحملاولة واخلطأ وصفه ثوراندايك )توجد معلومات عنه يف

موضع آخر(.
trial and error             )احملاولة واخلطأ  )من أنواع التعلم

Triazolam           )تريازوالم )من مشتقات البنزوديازبني املهدئة
Tribe                                                             قبيلة

تدل الكلمـة على القبيلة وهي جتمع بـشري بدائي، والوصف قبلي
 Tribal، وأهمية دراسـة االضطرابـات النفسيـة يف القبائل الـبدائية

ومقـارنتهـا بـاجملـتمعـات األخــرى لبيـان تـأثيــر اخللفيـة الثقـافيـة
واالجتماعية. 

tribal                                                         قَبَلِي
tribalism                                                    قبلية

Trich -/ tricho-                                  ْبادئة معناها: شَعْر
توجـد مجموعـة من االضطرابـات النفسـية تتعلـق بالشعـر، ومنها
أكل الشعـر، وهوس نزع الـشعر، ورُهَاب الـشعر، وذلك بخالف
أمـراض الشعـر املعتادة، ووجـود علم خاص يهـتم بالـشعر، ومن
Alopecea أكثـر مشـكالت الشعـر النفـسيـة حالـة سقـوط الشـعر
Trichotillomonia ألسبـاب نفسـية، وحـالة هـوس نزع الـشعر
التي حتـدث يف اإلناث أكثـر من الذكـور ويرتبـط نزع الشعـر املتكرر

بالتوتر الذي يسبق احلالة واللذة واالرتياح بعد نزع الشعر.
trichology                                           مبحث الشعر
trichosis                                           اعتالل األشعار
trichophagy                                          أكل الشعر

trichophobia                                        رُهَاب الشعر
)خوف مرضي من مرض الشعر(

trichotillomania                               هَوَس نزع الشعر
Tricyclic drugs                              األدوية ثالثية احللقات

)مجموعة أدوية مضادة لالكتئاب(
تعرف هذه اجملموعـة واسعة االنتشار من األدويـة املضادة لالكتئاب
اختـصاراً  TCA's، ورغم أنهـا تعالـج االكتئاب بـصفة رئيـسية إال
،Panic والهـلع Anxiety  أنهــــا تـــســتخــــدم يف عالج الـقلـق
والـوسـواس القهـري OCD، واضطـرابـات أخـرى، وتـشتـرك يف

transmitter Trial
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احللقـات الثالثـية الـتي تضـم أوسطهـا ذرة نيتـروجني (N)  تـتصل
بسلـسلة جانبـية، ومنها قـائمة طويلـة من األدوية مثل أمـيتربتلني،
وإميبـرامني، وكلـوميبـرامني وغيـرهـا، وتـعمل عن طـريق زيـادة
مستوى الـناقالت العصبية مثل نورإبنفـرين وسيروتونني، ولها أثار
جـانبية تتمثل يف اآلثـار النفسية غيـر املرغوبة مثل الـهوس، والتأثير

املضاد للكولني، وآثار على القلب واجلهاز العصبي واحلساسية.
Trifluperazine (stelazine)          :)ترايفلوبيرازين )ستيالزين

)دواء مضاد للذهان(
Triflupromazine                                   ترايفلوبرومازين

)دواء مضاد للذهان(
Trihexphenidyl (Artane)            :)تراى هكسفينديل )أرتان

)دواء مضاد ملفعول الكولني ـ
يف عالج مرض باركنسون(

Triiodothyronine (T3)                        ثالثي يودو ثيرونني
)من الهرمونات الدرقية(

توجد معلومات عن الغدة الدرقـية واضطراباتها حتت مدخل درقية
.Thyroid

Trilafon (perphenazine)                 :)تريالفون )بيرفينازين
)دواء مضاد للذهان(

Trimipramine (Surmontil)       :)تراي إميبرامني )سرمونتيل
)دواء مضاد لالكتئاب(

Trisomy                                    )تثلث )3 كروموسومات
يدل املـصطلح الذي يستخدم عـادة يف علم الوراثة Genetics على
وجـود 3  من الكروموسـومات بدالً مـن زوج يف األحوال املعتادة،
ومـن أهم احلــاالت الـتي حتــدث نتـيجــة لــذلك مـتالزمــة داون
 Down’s syndrome نتيجة لتثلث الكروموسوم 21، كما حتدث

حــاالت نتـيجـة لـنفـس احلـالــة يف الكـرومـوسـوم 13 أو 18 أو
الكـروموسومات اجلنسـية Sex chromosomes فيكون التكرار يف

.XYY أو  ،XXY  أو  XXX  صورة
Truancy                              )غياب )من املدرسة أو العمل

يعـتبر الغيـاب عن املدرسـة من وجهة النـظر النفـسية مـن املؤشرات
على اضطراب السلوك واألداء يف األطفال واملراهقني.

truant                          )مُتَغّيِب،  مُتَهَرِب )من الواجبات
True                                          حقيقي، واقعي، صادق

تـدل الكلمـة علـى الـشيء احلقـيقي أو الـواقعي الـدقـيق، أو طبق
،False األصل، أو الوضع السليم من غير تغيير، والعكس زائف
ويف بعـض االختبـارات النفـسيـة يـطلب إلـى املفحــوص أن يضع

عالمـة تدل علـى ما يعتقـد أنه حقيقي، وأخـرى على مـا يعتقد أنه
مزيف ـ أو الصح واخلطأ.

true - false test                                اختبار صح ـ خطأ
)اختبار يطلب وضع عالمة  ? أو X على العبارات(

Trust                                                               ثقة
الثـقة يف الـتعبيـرات التي تـستـخدم يف الـطب النفـسي للـتعبيـر عن
مفـهوم استخدمه إريـكسون يف إحدى مـراحل النمو، كـما أن الثقة

ضرورية لنجاح عالقة الطبيب باملريض أثناء العالج النفسي.
trustful                           وَاثِق، مُفْعَم بالثقة،  موثوق به

trustless                                    غَادِر،  غير مَوْثُوق به
T - test            )نسبة إحصائية للخطأ  املعياري( Z تX اختبار

يعتـبر هـذا االختبـار من اخلطـوات اإلحصـائيـة التي تـستـخدم يف
األبحـاث لتقـديـر الفـروق واملقـارنـة بني اثنـني من اجملمـوعـات أو
املالحظات، ويـستخدم أسلوب إحـصائي متقدم ملقـارنة اختبارات
XتZ هو طـريقة بـونفروني Bonferroni لـتقليل نسـبة اخلطـأ أثناء

املقارنة.
Tuberculophobia                                     رُهَاب التدَرّن

خوف مرضي من اإلصابة بالسُل )التدرن(.
Tumescence                                      دُد، تَوَرم ،انْتِفَا

يطلـق هذا الـوصف عـادة علـى العـضو  الـذكري حـني يسـتجيب
بـاالنتصاب للمؤثـرات املثيرة جنسـياً، أو عندما حتـدث نفس احلالة

أثناء النوم.
Tumor                                                             وَرَم

تـدل الكلمـة على األورام بـأنواعـها:  احلمـيدة Benign واخلبـيثة
.Secondary والـثــانــويــة Primary واألولـيــة ،Malignant

وبـالنسبة ألورام املخ،  فـإن لها مظاهـر وعالمات نفسيـة باإلضافة
Intracranial إلـى تأثيرها النـاجم عن زيادة الضغط داخل القحف

tension، وتأثيرها املوضعي تبعاً ملكانها يف مناطق الدماغ.

brain tumor                                   )الدماغ( ورم امل
Twilight                                )غسق، شفق، )ضوء ضئيل

املعـنى احلـريف للكلـمة هـو الغسق أو الـوقت الـذي تقل فيه الـرؤية
ويتضـائل الضوء، وهو وصف حلـالة تغير يف الـوعي بالبيئـة احمليطة
مع اضـطــراب اإلدراك واحـتمــال الهـالوس، واملثــال احلــاالت

الهستيرية.
twilight state                                        حالة غسقية

)حالة تغير يف الوعي بالبيئة احمليطة(
Twin                                                              تَوْأم

trial and error True
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تعبـر الـكلمـة عـن التـوائم الـذين يـولـدون معـاً، وعـن أي شيء
مزدوج، ويهتم الطب النفسي بدراسـة التوائم لتحديد تأثير الوراثة
والعوامل املكـتسبة يف االضـطرابات الـنفسية والـسلوكية خـصوصاً
الذيـن يتم تدريبهم معـاً أو حني ينفصل كل منهم عـن اآلخر وينشأ

يف بيئة أخرى.
identical twins                                    توائِم مُتَمَاثلة
twinning                                                    توأمة

Type                                                        نَمَط، نُوع
تـدل الكلـمة عـلى نـوع أو منط أو مثـال أو منوذج ذي عـالقة ممـيزة
ومنهـا  الـوصف منـوذجـي typical، وعلم األمنـاط الـذي يـدرس
منـاذج الشـخصيـة، ومنـها الـنمط XأType A Z  الـذي يتمـيز بـأنه
انفعـالي متسـرع اليهدأ، ويقـوم بأكثـر من عمل يف نفـس الوقت،
ومييل إلـى املنافسـة للوصول إلـى اإلجناز على حـساب العواطف،
وهـؤالء يتعرضـون لإلصابـة بأمراض الـقلب، على عكـس النمط
XبType B  Z الذي بعكـس هذه الصفـات ويتميز  بـإيقاع هادىء
بطيء، واخلطـأ من الطـراز األول هو مـصطلح إحصـائي ويختلف
Null يف رفـض الفـرض الـصفـري  Type II عـن الطــراز الثــاني

 hypothesis يف النوع األول.

type A behavior                              ) سُلُوك نَمَط ) أ
type B behavior                                )سلوك منط )ب
type I error             )خطأ  من الطراز  األول )فى اإلحصاء
typical                                              منوذجي، منطي
typology                                     تنميط، علم األمناط

Tyramines                                                تيرامينات
مواد أمينية تعود أهـميتها يف الطب النفسي إلى تفاعل األطعمة التي
حتتـوي عليـها مع األدويـة املثبـطة لـألكسيـداز أحادي األمـني التي

تعرف مختصراً  MAOIs وتنشأ عن ذلك آثار جانبية خطيرة.
tyrosine                                 )تيروزين )حمض أميني

Tyranny                                      اسْتِبْدَاد، طُغْيَان، ظُلْم
تعبر  الكلـمة عن االستبداد والـطغيان والظلم، ومنهـا االشتقاقات

مثل قيام شخص بقتل املستبد أو الطاغية.
tyrannical                                              اسْتِبْدَادِي
tyrant                                             مُسْتَبِد، طَاغِيَة

tyrannicide                          قتل املستبـد، قاتل املستبد

true - false test tyrannicide
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U

U                               unconscious  مختصر: ال شُعُوري
U وصف ملنحنى على شكل حرف

Ubiquity                                                ية الوُجُودكُل
)الوجود الدائم فى كل مكان للشيء(

تـوجــد كلمـة أخـرى مقـابلـة لهــذا  املعنـى هـي كليـة الـوجـود
Omnipresence وتتكـون من البـادئة كل -Omni، وتـدل على

الـوجود الدائم يف كل مكان، ويطلق الوصف على األشياء واسعة
االنتشار.

ubiquitous                                          كُلّي الوُجُود
Ugliness                                                 قُبْح، بَشَاعَة

الكلمة تعبير عن ما هو كريه من حيث الشكل واملضمون.
ugly                                                    قَبِيح، بَشِع

Ulcer                                                            قُرْحَة
تنشأ القرحة من تدمير األنسجـة السطحية سواء باجللد أو األغشية
اخملـاطيـة الـداخليـة مـثل الفم أو املعـدة، ومن احلـاالت املـرضيـة

 .Ulcerative colitis املعروفة التهاب القولون التقرحي
ulceration                                                  تَقَرُّح
ulcerative                                مُقَرّح،  قُرَحَي، تقرحي

Ultimate                                              أقْصَى، نِهَائي
االشـتقاق من املقطع األخير  Ultima وهي آخر الكلمات، أو من
 Ultima مبـعنـى أقـصـى حـد ممـكن، ومـنهـا اإلنـذار الـنهــائي

.Ultimatum

ultimately                                     أخِيَراً، يف النِهَايَة
Ultra-                     بادئة معناها:  فَوْق، مُفْرِط يف، ما وَرَاء

تدخل البادئـة يف بعض التعبيرات مبعنـى فوق أو إفراط أو ماوراء،
مثل املوجات فوق الصوتية، واألشعة فوق البنفسجية.

ultrasonic                                            فَوْق صَوْتِي
ultraviolet                                         فَوْق بَنَفْسِجِي

Ultraism                              تَطَرّف، رأى أو عمل مُتَطَرّف
وصف لألعمال واآلراء التي تتصف بالتطرف.

Un-                                       بادئة معناها: غَيْر، بِعَكْس
تـدل البادئة على نفي مـا بعدها بشيء غيـره أو عكسه، مثل عاجز
،Affected وغيـر متـأثـر عكـسهـا متـأثـر ،Able عكـس قـادر

 .Biased  ومحايد عكسها متحيز
unable                                          عَاجِز، غَيْر قَادِر
unaccountable                              غَيْر قَابِل للتَعْلِيل
unaffected                                            غَيْر مُتَأثِر

unbiased                                    ز،  مُحَايِدغَيْر مُتَحَي
uncertainty                                      عَدَم يَقِني، شك
الكلمة تعـبر عن األشياء التي تعتـبر محل شك ال يقني فيه، أو غير

اجلدير بالثقة.
uncertain                    غَيْر مُحَدَد، غَيْر مُؤَكّد،  مَحَل شَك
uncomfortable                               غَيْر مُرِيح، مُضَايِق

وصف لشخـص أو لشيء غيـر مريح أو مـضايق، والعكـس مريح
.Comfortable

uncommon                                    غَيْر مَألُوف،  رَائِع
تدل الكلمـة على شيء استثنـائي، ويستخدم هـذا الوصف لبعض
احلاالت املرضية التـي ال تنتشر بصورة متكررة فال يصادفها األطباء

كثيراً  أثناء املمارسة.
Unconditional                تَام، غَير مَشْرُوط،  بال قَيْد أو شَرْط

هذا الوصـف لشيء غير مـشروط، ويدخل هـذا الوصف يف بعض
حـاالت االستجـابة للـمؤثـرات، والتقـدير اإليجـابي العـام يعني
القـبـــول Acceptance للــشــخـص تـبعــــاً ملـبـــــدأ روجـــــرز
Rogers (1902-1989) اخلاص بـالعالج املتمـركز حـول املُراجع

.Client-centred psychotherapy

unconditioned response               اسْتِجَابة غير مَشْرُوطة
unconditional positive regard             تَقْدِير إيجابي تَام

Unconscious                                   الالشُعُور، الشُعُورِي
يعود مفهوم الالشعـور  إلى نظريـة فرويد حـول  تركيب العقل من
الـعقل الــواعـي Conscious، والـعقل الـبــاطــن أو الالشعــور
Unconscious الذي يحـتوي على اخلبـرات السابقـة والصراعات

بشحنتها االنفعالية.
unconscious mind                     )عَقْل بَاطِن )ال شُعُورِي

Uncontrollable                         غِيْر مَحْكُوم، مُتَعَذر ضَبْطُه
وصف يستخـدم لوصف بعـض األعراض واحلاالت املـرضية التي

يصعب التحكم بها.
Under / under -          تَحْت/ بادئة معناها: تَحْت، أسْفَل، أقَل

تدخل الكلمة يف تعبيرات تدل على شيء يف موضع حتتي أو أقل أو
أسفل، ومنها تعبيـر تخلف التحصيل واإلجناز العلمي أو العملي،

ووصف حتت السن للقاصرين.
underachievement                               تَخَلُّف التَحْصِيل
underage                                      تَحْت الّسِن، قَاصِر
underproduction                                ضَعْف اإلنتَاجِية
undertaking                       مُقَاوَلَة، مَشرُوع، دَفْن املَوْتَى
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undertaker                )حَانُوتِي )يقوم بتجهيز ودفن املوتى
Understanding                                                 فَهْم

الكلمـة تفيـد الفـهم والتعـاطف والتـفاهـم، ويف مراحـل اإلرشاد
النفسي يبدأ استكـشاف املشكلة ثم الفهم واالستماع بتعاطف، ثم

إرشاد املُراجِع  إلى اخلطوات التي عليه أن يقوم بها.
Undifferentiation                                       عَدَم تَمَايُز

يسـتخدم وصف غيـر مميز لـبعض احلاالت املـرضية يف التـصنيفات
احلديثة مثل بعض أنواع حاالت مرض الفصام.

undifferentiated                                    غير مُتَمايِز
Undoing               إبْطَال،حَل، فَك )آلية دفاعية إلبطال مفعول

تصرف سابق يف حاالت الوسواس القهري(
Dfense تعـتبـــر عمـليــة اإلبـطــال مـن اآلليــات الــدفـــاعيــة
mechanisms، وحتـدث يف بعض مـرضى العـصاب مـثل حاالت

الوسواس القهري، وتتم بهدف إبطال مفعول تصرف سابق.
Unemployment                                               بَطَالة

يتم االستقـصاء يف التـاريخ املرضـي عن العمل الـسابـق واحلالي،
وللبطالة بعض اجلوانب النفسية السلبية.

unemployed                                )عَاطِل )عن العمل
Unfortunate                                    تَعِيس، سيىء احلَظ

تعبر الكلمة عن سوء احلظ أو التعاسة أو  الطالع  املشؤوم.
unfortunately                                        لِسُوء احلَظ

Unhappiness                                          تَعَاسّة، شَقَاء
يـدل التـعبيـر علـى التعـاسـة والبـؤس، وهـو معكـوس الـسعـادة

Happiness، وشعور التعاسة من املشاعر الوجدانية السلبية.

unhappy                                      غير سَعِيد، تَعِيس
Uni-                             بادئة معناها: أحادي، مفرد، موحد

تدخـل هذه البـادئة يف بعـض التعبيـرات لتعني أحـادي أو مفرد أو
موحـد مثل األشيـاء املتشـابهة املـتماثلـة يف شكل واحد، وأحـادية
القطب وصف جملمـوعة من االضطـرابات الـوجدانيـة تختلف عن
ثنائية القطب Bipolar، وتعبير موحد  Unitaryيدل على شيء له
عالقة بالوحدات units، ووصف شيء له معنى واحد أو  أحادي

املعنى.
uniformity                               تَشَاكُل، تَشَابُه، تَمَاثُل
uniform                                 ّمُتَمَاثِل، مُتَشَاكِل،  زِي
univocal                                           ذو مَعْنَى وَاحِد
unitary                                                      مُوَحَّد
unit                                                           وِحْدَة

unipolar                                            أحادي القُطْب
uni mystica (mystical union)   تَوَحّد صويف، اتِحَاد بالكَون

يدل هذا التعبيـر على حالة جتلي وجـدانية يشعر فـيها الشخص بأنه
يذوب مع قوى ال نهائية، وال تعتـبر هذه حالة مرضية إذا كانت لها
صـبغة عقائـدية أو تتفـق مع اخللفية الثقـافية، وفيمـا عدا ذلك فهي

.Thought content من حاالت اضطراب محتوى التفكير
unique                                    وَحِيد، مُتَفَرِد، أوْحَد، فَرِيد

تدل الكـلمة علـى شيء أو شخص وحـيد ومتفـرد أي استثـنائي يف
متيزه عن غيره يف القدرات والطباع واخلصائص.

uniqueness                                                تَفَرّدِية
Universal                                     عُمُومِي، شَامِل، جَامِع

تـدل الكلمة علـى العمومـية والشـمول وهي اشتقـاق من الكون أو
العالم Universe، ويـوصف املرض العقـلي بأنه ظـاهرة عـامة أو

شاملة Universal أي توجد يف كل أنحاء العالم.
universality                                      عُمُومِيَة، شُمُول
universe                                                عَالَم،كَوْن

Unknown                                     غَيْر مَعْرُوف،  مَجْهُول
يـدل التعبير علـى األمور اجملهولـة غير املعروفـة، والعكس معروف

.Known

unknowable                                     ال  ميكن مَعْرِفَتُه
Unlawful                               مُحَرَمّ ، مَحْظُور، غِيْر شَرْعِي

تـدل الكلمـة علـى األشيـاء احملـرمـة أو احملظـورة غيـر الشـرعيـة،
.Lawful  والعكس قانوني أو شرعي

Unlucky                                         مَنْحُوس، سَيءّ احلَظ
يدل  التعـبير علـى سوء الـطالع أو احلـظ العاثـر، والعكس وصف

.Lucky محظوظ
unluckily                                              ْلسُوء احلَظ

Unmasking                                   كَشْف القِنَاع، تَوْضِيح
االشـتقــاق مـن القـنـــاع Mask، ووضع القـنـــاع يعـنـي إخفــاء

Masking، والعكس هو إزالة القناع مبعنى التوضيح.

Unpleasantness                                          عَدَم مَسَرّة
وصف لألمور الـبغيضة أو الكـريهة غير الـسارة، والعكس وصف

.Pleasant  األمر السار
unpleasant                                              غَيْر سَار

Unquestioning                               ّتَمَام، بال نِزَاع أو شَك
االشتقاق من شك أو تساؤل  Question، والـصيغة تدل على أمر

.Questionable غير مشكوك فيه، والعكس محل شكك

underage Unpleasantness
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unquestionable                                 ّالشَكّ فيه ، تَام
Unreality                                                 عدم حَقِيقة

تـدل الكلمـة علـى غيـاب احلقيـقة واألمـور الزائـفة املـصطنـعة يف
املشاعر واألفكار املرضية التي تكون بعيدة عن الواقع. 

unreal/unrealistic                           غَيْر حَقِيقي، زَائِف
Unreasoning                           شَطَط، تَبَاعُد  عن املعْقُولِية

االشتقــاق من منـطق Reason، والبعـد عـن العقل أو املنـطق من
األمور املرضية، والوصف غير معقول أو غير منطقي. 

unreasonable                           غَيْر مَعْقُول، ال عقالني
Unreliable                                   غَيْر ثَابِت، غير موثوق

تدل الكلمة على شيء غير جدير بالثقة أو االعتماد عليه، والثبات
 Reliability، من خصـائص املقيـاس النفسـي اجليد، واالخـتبار

الذي ال يستويف هذا الشرط ال يعوّل عليه.
unreliable test                        اختبار ال يستويف الثبات

Unresolved                                      بِغَيْر حَلّ،  لم يُحَل
االشتقــاق من احلـل  Resolution، والصـراعــات التـي لم يـتم

التوصل إلى حل لها تظل مصدر قلق واضطراب.
unresolved conflicts                         صِرَاعات لم تُحَل

Unrest                                                    عَدَم ارْتِيَاح
تـدل الكلـمة علـى عكس شعـور االرتيـاح، وتشـير إلـى استـمرار

القلق واالضطراب.
unsocial                                            غَيْر اجْتِمَاعِي
وصف لألشخاص الـذين ال مييلـون إلى الـتواصل االجتـماعي مع

اآلخرين.
unsociable                                  غير مُحِب لالجْتِمَاع
unsocialized                               ًغير مُهَذّب اجْتِمَاعِيا

Unstability                                             عَدَم اسْتِقْرَار
االشتقاق من االستقرار Stability، وعدم االستقرار يعني التقلب
يف الـطبـاع واحلـاالت، والــوصف غيـر مـستقـر  unstableيعـني

اضطراب املشاعر واألفكار والسلوك.
unstable                                   غَيْر مُسْتَقِر

Unstructured               غير مُحَدّد املعالم، غير مُنْتَظِم الشَكْل
التعبيـر عكس وصف منظم الـشكل Structured الذي توصف به
املقابلة Interview محـددة املعالم، وعـدم انتظام الـشكل وحتديد

املعالم يدل على أسلوب غير مضبوط للمقابلة النفسية.
Up / up-                                    فَوْق /بادئة معناها: فَوْق

تدخل هذه الـصيغة يف بعض التعـبيرات مثل الشـيء الذي يتوقع له

أن يتقدم أو يـصعد، ووصف متعاقب االرتـفاع واالنخفاض الذي
يطلق على التقلبات املزاجية.

up-and-coming                                 مُتَوَقَعّ له التَقَدم
up-and-down                     مُتَعَاقِب االرْتِفَاع واالنخِفَاض
upgrading                                          تَرْفِيع، تَرْقِية
upper                                                        عُلْوِي

Upset                                                  وَعْكَة،  تَوَعّك
تدل الكلمـة على اضـطراب أو اعتالل بـسيط أو قلق، وقـد تقترن

.Emotional upset بالوصف اضطراب عاطفي أو انفعالي
Urbanization                                          تَمَدّن، تَحَضّر

وصف الظـواهر واألشيـاء بأنـها حضـرية Urban هـو للمقـارنة يف
العـادة بالوصف ريفي Rural، ويتم مقارنة الظواهر النفسية يف كل
من الريف واحلضر لتبني الفروق، كما تتم دراسة تأثير التمدن على

السلوك اإلنساني يف الصحة واملرض النفسي.
urban                                  )حَضَرِى، مَدِينى )باملدينة

Urgency                                                         إحلَاح
املعنـى املباشـر للكلمـة يعني إحلـاح أو استعجال أو دافع أو حـافز،
ويـطلق على احلـاجات امللـحة التي تـتطلب عمالً عـاجالً، ويكتب
الوصف عاجل urgent على أوراق بعض احلاالت املرضية إلجراء
خطـوات عـاجلـة لهـا، وتــستخــدم كلمـة إحلـاح Urgency يف
األمـراض العصبيـة لتدل علـى حالـة عدم الـتحكم يف التبـول عند

الرغبة يف تفريغ املثانة نتيجة حلاالت مرضية.
urgent                                  مُلِح، يتطلب عَمَال عَاجِال
urge                                                           ّحَاث

Urine                                                              بَوْل
تـدل الكلمـة على الـبول، ومنهـا اشتقاقـات وأوصاف ملـا يتعلق به
مثل وصف بولي Urinary ومنها اجلهـاز البولي التناسلي، واحلالة

املرضية النفسية التي يحدث فيها تعلق مرضي بالبول.
urinary                                                       بَوْلِي
urogenital                                           بَوْلِي تَنَاسُلي
urophilia                                                حُبّ البَوْل

Use                                   معاقرة، اسْتِعْمَال، فَائِدة ، عَادَة
من  أكثر التعبـيرات الستخدام هذه الكلمة يف الطب النفسي معاقرة
املواد Substance use أو معاقـرة اخملدرات Drug use، واإلفراط

.Abuse يف االستعمال أو اإلدمان
user                                 )مُسْتَعْمِل، مُتَعَاطي )للعقار
useful                                                  مُفِيد، نَافِع

unpleasant Urine
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useless                                        عَقِيم، عَدِمي الفَائِدة
Uterus                                                          الرَحِم

كـان الرحم يف املـرأة موضع اهتمـام يف النظريـات النفسيـة القدمية،
ومنها تفـسير الهـستريـا )ولفظ هسـتريا  hysteria مـشتق من رحم
hyster( بأنها جتول الـرحم داخل جسم املرأة، واملـرحلة من احلياة

التي تسبق الوالدة توصف بأنها احلياة  الرحمية.
uterine life                        )احلَيَاة الرحمية )قبل الوالدة
uterine theory                                      نظرية الرحَم

)أبقراط: جتول الرحم يف جسم املرأة(

urinary utterable

Utility                                                     نَفْع، مَنْفَعَة
تـدل الكلمة علـى النفع أو االستخـدام للمنفعـة، ومنها النـظريات
التي تقول بأن االسـتفادة من أي شيء هي املعيار لقيمته، وهو مبدأ
املنفـعة، ويـستـخدم هـذا املعـنى يف الـتعبيـرات الطبـية لـيدل عـلى

االستفادة  Utilization من استخدام دواء على سبيل املثال.
utilitarian theory     )نظرية املَنْفَعَة )االستفادة معيار القيمة
utilitarianism                            )النَفْعِيّة )مبدأ املنفعة

Utterance                                       تَفَوّه، تَعْبِير بالكالَم
تدل الكلمة على التعبير عن املشاعر بالنطق أو الكالم أو القول.

utterable                     يُمْكِن التَعْبِـير عَنْه، قابِل للتَفوّه به
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V

V                             variable مُتَغَيّر ،volt  ولتT :مختصر
مخـتصـر  Tولت كهـربـائـي التي تـستخـدم يف التـعبيـر عن اجلهـد
الكهربـائي يف العالج بالـصدمات الكـهربائيـة ECT أو التنبيه اخملي

الكهربائي CS، ويستخدم مختصر متغير كتعبير إحصائي. 
Vacancy                                  بَطَالَة، خُلُو، فَرَاغ ،  تَرَمّل

تـدل الكلمـة على اخللـو والفراغ، ولـها معنـى مجازي علـى خلو
التعبير أو احلمق والبله  Vacant mind، والعطلة هي اإلجازة من

العمل ولها تأثير على احلالة النفسية.
vacant                                      شَاغِر، فَارِغ ، مَهْجُور
vacation                                             عُطْلَة

Vaccination                                                   تَطْعِيم
التـطعيم هو خطـوة يتم فيها الـتلقيح للوقايـة من بعض األمراض،
وتدل الكـلمة أيـضا علـى الندبـة على اجلـلد النـاجمة عـن تطعيم

قدمي، وتوجد حالة من اخلوف املرضي من التطعيم.
vaccinophobia                                   رُهَاب التَطْعِيم

خوف مرضى من التطعيم.
Vademecum        )الرَفِيق املُالزِم )كتيب معلومات للرجوع إليه

يعـني التـعبيـر حـرفيـاً: الـرفيق املالزم، وتـطلق علـى الكـتيبـات
الصغيرة التي يحملها الشخص يف جيبه ويرجع إليها عند احلاجة.

Vagina                                                          مِهْبَل
املهبل هو العضو اجلنسي اخلـارجي للمرأة، وعلى فتحته اخلارجية
يوجـد غشـاء البكـارة  hymen يغلقه جـزئيـاً ويتمـزق عادة بـعد
املمارسة اجلنسيـة  األولى.  وحتدث حالة الـتشنج املهبلي بانقباض
الثلث اخلـارجي من املهبل مع عضالت احلوض واألطـراف تلقائياً
مبجرد بدء مـحاولة االتصال اجلنسي بإيالج العضو الذكري أو عند
الفحص بـأدوات طبيب أمـراض النسـاء، والتفسـير النفـسي لهذه
احلـالـة التي حتـدث عـادة يف الفتيـات من املـستـويـات الـراقيـة هـو
التعـرض السـابق العتـداء أو اغتـصاب أو الـصراعـات الداخلـية
واعتبار اجلنـس أمراً محرمـاً  أو  ينطوي علـى األلم، ويتم العالج

بوسائل التدريب السلوكية.
vaginal                                                      مِهْبَلِي
vaginismus                       تَشَنّج مِهْبَلِي، تَقَلّص مِهْبَلِي

Valences                )مُكَافِئَات )اجلَذْب والطَرْد يف مَجَال احلَيَاة
تـدل  الكلمـة مبـاشرة علـى التـكافـؤ يف الكيمـياء، ومجـازاً على

أحداث وتقلبات احلياة. 
Validity                                             صِدْق، مِصْدَاقِيَة

)صدق قياس متغير بالذات(

يـدل التعبير عـموماً علـى الشرعيـة أو سريان مفعـول أمراً ما، ويف
علم الـنفس يـستخـدم مصـطلح املصـداقيـة مع الثـبات يف القـياس
النفسي Psychometry للـتعبير عن منهجيـة املقياس واالختبارات
وصالحيـاتهـا للتـطبـيق، والصـدق هـو أن يقـوم املقيـاس بقيـاس
الغـرض الـذي صـمم له، ويــوصف املقيـاس اجليـد بـأنه صـادق

Validوله صفة الثبات عند تطبيقه يف مناسبات مختلفة.

validation                      قِياس املِصْداقِيَة ، تَحَرّي الصِدْق
valid                                                         صَادِق

Valium (diazepam)                             :)اليوم )ديازيبامT
من مشتقات البنزوديازبني املهدئة.

Valproate                            )البروات )دواء مضاد للصَرَعT
Value                                                             قِيْمَة

تدل الكلمـة على القيمـة أو مقدار مـادي، وتدل أيضـا على القيم
مبفهومها املعنـوي، ومنها تعبيـر القيم املطلقة يف اإلحـصاء، وتعبير

نسق القسيم يف مجتمع  أو ثقافة معينة.
absolute value                                       قِيْمة مُطْلَقَة
value system                                          نَسَق القِيَم

Vandalism                                                    الوندلة
)تخريب متعمد للممتلكات العامة واخلاصة(

االشتقـاق من وندال Vandal نـسبة إلـى قبائل جـرمانيـة اجتاحت
فـرنسا عـام 455م واحتلت روما أيضـا، والكلمة تـصف التخريب

املتعمد للممتلكات العامة أو اخلاصة.
Vanillylmandelic acid (VMA)          الينيل ماندليكTحمض ال

تعتبر مـادة VMAمن النوا االستقالبيـة  Metabolic ملادة الناقل
العصبي الـطبيعي يف املخ ـ  نـورإبنفرين Norepinephrine  ـ  ذات
العالقة املـباشرة باحلـالة الوجدانـية ومرض االكتئـاب، ويتم قياس
مـستـوى هـذه املـادة يف الـدم والبـول لتكـون دليالً علـى مـستـوى

النورإبنفرين الذي ينقص يف حاالت االكتئاب.  
Variable                                                        مُتَغَيّر

تـدل  الكلمـة علـى الشـيء املتقلـب أو املتغيـر، ومنهـا التعبـيرات
اإلحصائية للمتغيرات املتصلة والتابعة واملستقلة.

continuous variable                              مُتَغَيّر مُتَصِل
dependent variable                                 مُتَغَيّر تابِع
independent variable                           مُتَغَيّر مُسْتَقِل

Variance           )تَبَايُن )يف اإلحصاء: مربع االنحراف املعياري
تـدل الـكلمـة علــى االختالف أو الـتبـايـن أو التفـاوت والفـرق
واخلالف، ويف اإلحصاء يسـتخدم تعبير حتليل الـتباين الذي يعرف
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مخـتصـراً  ANOVA وهـو سلـسلـة مـن اخلطــوات اإلحصـائيـة
للمقارنة بـني مجموعتني أو أكثر من احلقـائق أو املالحظات للتأكد

من أن االختالف يعود لعوامل يف البحث أو الصدفة.
variant                                           مُتَنَوِع، مُخْتَلِف
variation                                اخْتِالف، تَغْيِير، تَفَاوت
analysis of variance                             حتليل التباين

Vaso-                  )صيغة إضافة: وِعَاء )عادة األوعية الدموية
تدل البادئـة على وعاء أو قناة مثل األوعية الـدموية والوعاء الناقل
للسـائل املنوي يف اجلهـاز التناسلـي للذكور، ومـنها تعبيـر انقباض
جـدران األوعية الـدمويـة، ومادة Tازوبـرسني التـي تفرزهـا الغدة
الـنخامية اخللفية، وجـراحة قطع الوعاء النـاقل التي يقصد بها منع

نزول احليوانات املنوية وعدم اإلجناب.
vasectomy                                      استئصال األسهر
vasomotor                                  مغيّر للقطر الوعائي
vasopressin                         )ازوبرسني )هرمون نخاميT

Vector                                                  ه،  مُتَجِهمُوَج
يطلق الـتعبيـر على احلـشرات الـتي تنقل األمـراض مثل الـبعوض

ناقل املالريا، وموجه االختبار  هو من يقوم بالقياس النفسي.
test vector                                           ه اختبارمُوج

Vegetation                          نُمُو نَبَاتِي،  حَيَاة بالدة وخُمُول
الكلمـة من نبات Vegetableوتعني أيضـا شخص بليد أو خامل،
ومنها اشتقـاق وصف النباتي Vegetarian، وهـو الشخص الذي

يتغذى على النباتات دون اللحوم.
vegetative                                          نَبَاتِي، نَمَائِي
vegetarian           )عَاشِب، نَبَاتِي )يتغذى فقط على النبات

Ventilation                              )تَهْوِيَة،  تَنْفِيس )انفعالي
االشتقاق من متنفس vent وتعني فتحة أو ثقب للتصريف، ومنها
التنفيس االنفعالي عن طريق احلديث واحلوار واملناقشة للتعبير عن

املشاعر.
vent                                                        مُتَنَفس

Verapamil       )يراباميل )من أدوية إحصار قنوات الكالسيومT
Verbal                                                          لَفْظِي

يـستخـدم الـوصف لـلتعـبيـر اللفـظي، والـكالمي أو الـشـفهي،
والفعلي أو احلـريف، ويستخـدم الوصف للـذكاء اللفـظي يف مقابل
الذكـاء العمـلي واالجتمـاعي، واللفظـية هـي التعبـير بـاأللفاظ،
والعكـس غيـر لفـظي non-verbal وهـو مـا يتـم التعـبيـر عنه أو

استنتاجه دون التعبير بالكالم.

verbal intelligence                                  ذَكَاء لَفْظِي
verbalization                            لَفْظِيَة،  تعبير باأللفاظ

Verbigeration     لَغْو: تكرار األلفاظ واجلمل دون اعتبار ملعناها
حتـدث هذه احلالة عادة يف مرضى الفصام، حيث يتم ترديد كلمات

وجمل خاصة غير ذات معنى.
Verification                               )تَحَقُّق )من صحة وصدق

تـدل  الكلمة علـى تأكيد لـصحة أمر مـا أو التثبت مـن صدقه، كما
يحدث بالنسبة للحقائق العلمية والطبية وتشخيص احلاالت.

Veronal              )يرونال )أحد مشتقات الباربتيورات اخملدرةT
Vesparin (triflupromazine)         :)سبارين )ترايفلوبرومازينT

)دواء مضاد للذهان(
Vertigo                                                           دَوَار

الدوار أو شعـور الدوخة هـو نتيجة ألسبـاب متعددة منهـا فقر الدم
)األنيـميـا Anemia( وارتفــاع ضغط الـدم، وأمـراض الـشـرايني
والقلـب، وأمراض األذن، ومرض مـنيير Ménière's، بـاإلضافة
إلى عـوامل نفسية، ويف كبار السن تسبب هذه احلالة مخاوف تدفع
الكبار إلـى عدم احلركة خوفاً من الـسقوط، وقد يكون الدوار أحد
اآلثـار اجلانبيـة الستخدام بـعض األدوية، وللعالج بـدواء مكلزين

Meclizine فاعلية يف معظم احلاالت.

Vice                                             عيب، بدالً من، نائب
تستخدم الكلمة أو البادئة مبعنى عيب Viceوتعني أيضا بدالً من أو
،Vice-dean خلفـاً ألحد، أو نـائب لـشخص مثل نـائب العمـيد
،Vice versâ ومنهــا أيضــا التعـبيـر الـشــائع العكـس بـالعكـس
ويسـتخدم الـوصف رديء Viscious يف تعبـير حـلقة مفـرغة كـما
يحـدث يف بعض احلـاالت  املـرضيـة الـتي تتجـدد فيهـا األعـراض
وتـستمـر، والتعبيـر عن األشيـاء والعادات الـضارة أو الفـاسدة أو

املعيبة.
Vicious                                                   رَدِيء، ضَار

vicious circle                                        حَلْقَة مُفْرَغَة
vice versâ                                       العكس بالعكس
vicious habits                                     عَادَات مَرْذُولَة

Victim                                                          ضَحِيّة
تستخدم  الكلمة لوصف ضحايا املرض أو احلوادث أو اجلرائم مثل
ضحايـا االغتـصاب rape victims، واالضـطرابـات التـي حتدث

.PTSD لهم مثل اضطراب الكرب التالي للصدمة
victimization                            تَضْحِيَة، خداع، احتيال

Vigilance                                                  تَنَبّه، تَيَقّظ

continuous variable Vice
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االشتقاق مـن يقظة Vigilوتعـني أيضا الـسهر أو صلـوات املساء،
وحالة التنبه أو اليقظة عكسها النوم أو اضطراب الوعي.

Vineland Adaptive                       مقاييس السلوك التوافقي
Behavior                                                اينالندTل
تـستخدم هـذه املقاييـس يف املتخلفني عـقلياً مـن كل األعمار، ويف
األشخـاص الطـبيعـيني حتـى سن 19 سنـة، وتـتضـمن بنـوداً عن
السلـوك التوافـقي واالتصال ومهـارات احلياة اليـومية، وتـستخدم

أيضا كمقياس للنضج االجتماعي. 
Vineland Social Maturity Scale                 مقياس النضج

االجتماعى لTاينالند
Violence                                                عُنْف ، قَسْوَة

يهتم الطب النفسي بدراسة سلـوك العنف من عدة جوانب، ومنها
اجلذور البيـولوجيـة، والدوافع النفـسية، والعـوامل األخرى وراء
سلـوك العنف مثل تـأثير العقـاقير والبـيئة، والعنف كـأحد حاالت
الـطوارىء النفسية Psychiatric emergency يف املرضى العقليني
وارتبـاطه بـبعض األمــراض مثل الهــوس والفصـام والـذهـانـات
العضـويـة كـالصـرع واضطـراب الـشخـصيـة املضــادة للمجـتمع
Antisocial، ووسائل التـنبؤ بالعنف والوقـاية والعالج باستخدام

األدويــة مثـل مضـادات الـذهــان Antipsychotics، ومضـادات
الـتـــشــنجــــات  Anticonvulsants مــثل كــــاربــــامــــازبـني

.Carbamazepine

violent                                                      عَنِيف
violent behavior                                   سُلُوك عَنِيف

Virgin                                                           عَذْرَاء
يطلق وصف العذراء على السيدة مرمي ابنة عمران، والعذرية تعني
الـبكارة وهي وصف ملن لم يسبق له االتصـال اجلنسي، وتعبير عن

العفة والطهارة، وكلمة Virgo تعني برج العذراء أو السنبلة.
virginity                                                    عُذْرِيّة
virgo                                                  بُرْج العَذْرَاء

Virtue                                                          فَضِيلة
تعني الكلمة الفضيلة أو املميـزات واملناقب، والعكس عدمي القيمة
أو األخالق Virtueless، والوصف عـملي Virtual أو واقعي أو

افتراضي، ويدخل يف تعبير قيمة افتراضية.
virtual                                     عَمَلِي، فِعْلِي،  وَاقِعِي
virtual value                                     قِيمَة افتراضية

Vis-à-vis (F.)                            مُوَاجِه، مُقَابِل، وَجْهَاً  لِوَجْه
يـدل التعبـير عـلى الـنظيـر أو املقـابل أو مـواجهـة شخـص آلخر،

واملقارنة أو املواجهة وجهاً لوجه.
Vision                                           ْيَةُبَصَر،  إبْصَار ، ر

تدل الكلمـة على حاسة البصر ومـا يتعلق بها مثل الطيف أو اخليال
أو الـبصيرة أو غير ذلك مـن األشياء املرئية، ومـنها الوصف بصري
Visual الـذي يــستخــدم يف الطـب النفـسي كــوصف للهالوس

البـصــريـــة Visual hallucinations وهي صــور أو أشكــال أو
مؤثرات بصـرية يتم استقبـالها دون وجود مصـدر لها كما يحث يف
بعض احلاالت الذهـانية، وحالـة العَمَه البصري تعـني عدم القدرة
على تفـسير املـؤثرات البـصريـة وحتدث يف أمـراض الفص اخللفي

Occipital للدماغ.

visual                                                        بَصَرِي
visual agnosia                                        عَمَه بَصَرِي

Vitality                                                         حَيَوِيّة
تدل  الكلمة على احليـوية والنشاط والقدرة على احلياة، والوصف
حيـوي Vital قد يـدل أيضـا على شـيء قاتـل أو مُهْلِك، ونظـرية
احليويـة تقول بأن احلياة مستمدة مـن مبدأ حيوي غير مادي وليست

مجرد تفاعالت كيميائية وعمليات فيزيائية.
vital                                                          حَيَوِي
vitalism      )نَظَرِيَة احلَيَوية )وجود عامل غير مادي يف احلياة
Vocalization                                تَرْنِيم، تَفَوّه بأصْوَات
تـدل الكلمـة على األصـوات واأللفاظ والـتعبيـر بالـكالم، ويدل
الـوصف XصـوتيVocal Z علـى مـا هـو معبـر عنه بـالصـوت أو
Vocabulary ومعجم األلفاظ ،Vocable األلفـاظ، ومنها لفظـة

وهي املفرادات املستخدمة يف التعبير والكالم.
vocal                                                        صَوْتِي

Vocation                                                 مِهْنَة، مُهِمَة
تدل الكلمـة أيضا علـى النداء الـباطني، وهـو شعور  املـرء بواجبه
االجتمـاعي، والوصف مهـني Vocational، ومنها إرشـاد الناس
إلى املهنة املالئمة لهم، ويعرف فرع علم النفس الذي يهتم باألمور

املهنية بعلم النفس املهني.
voctional                                                    مِهَنِي
vocational counseling                             إرْشَاد مِهَني
vocational guidance                               تَوْجِيه مِهَنِي
vocational psychology                       عِلْم النفْس املِهَنِي

Voice                                                            صَوْت
تـدل الكلمـة علـى الصـوت يف الكالم والغـناء، ويـستخـدم تعبـير
أصـوات Voices يف الطب الـنفسـي للداللـة على األصـوات التي

Vicious vitalism
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Auditory يــســمعهـــا املـــرضـــى خـالل الهالوس الــسـمعـيـــة
hallucinations يف صـورة أصـوات غيـر واضحـة أو ضـوضـاء أو

كالم يحاور ويأمر ويحذر كما يحدث يف حاالت الفصام.
voices (auditory hallucinations)   أصْوَات: هَالَوِس سَمْعِيَة

Volatile substance                                اضطراب معاقرة
abuse disorder                                   املواد املُتَطايرة
املـواد الطيـارة أو املتـطايـرة تتحـول إلى أبخـرة وروائح تتصـاعد،
ومنها بعض املواد التي تستخدم ألغراض صناعية مثل مواد الطالء
واللصق والـورنيـ والبنـزيـن، وتتم معـاقـرة abuse هـذه املـواد
والتعـود عليهـا أو االعتمـاد عليهـا فيحـدث نتيـجة لـذلك شـعور
النـشوة Euphoria واضطـراب الوعي مع أثـار ضارة علـى اجلهاز

العصبي ووظائف الكبد والكلى والقلب. 
Volition                                                          إرَادَة

تدل الكلـمة على اإلرادة أو االختيـار، ومنها وصف إرادي كما يف
احلـركـات واألفعـال اإلراديـة Voluntary، والعكـس غيـر إرادي
Involuntary، ويهتم الـطب النفـسي بـاضطـرابـات اإلرادة التي

حتدث يف بعض املرضى النفسيني.
voluntary                                                   إرَادِي

Volubility                       تَدَفّق التَعْبِير، فَرْط إنْتَاجِية الكالم
يـدل هذا التعبيـر على تدفق احلـديث وفرط الكالم، ويعـرف أيضا
بإسهال الكالم Logorrhea وفيها يظل الكالم مترابطاً ومنطقياً مع

كثرته.
Voodoo                                       الوُدُو، مُشَعْوِذ، تَعْويذة

تدل الكلمة على الشعوذة أو السحر أو التعاويذ املستخدمة لذلك،
وتشيع هذه املمارسات يف بعض اجملتمعات خصوصاً يف أفريقيا.

voodooism                      )الوُدُونِيّة )اعتقاد يف الشعْوَذة
دين زجنـي أفريقي األصل، منـتشر بني زنـوج هاييتي، ويـقوم على

أساس من السحر والعرافة.
Voyeurism               بَصْبَصة، تَبَصّص:  لَذّة جِنْسِيَة من التَطَلّع

لألعْضَاء اجلِنْسِيَة لخرين
يف هذه احلالة يتم مراقبة اآلخرين والتلصص عليهم باستراق البصر
لـرؤية أجسادهم واملمـارسات اجلنسية بـينهم وتتحقق اللذة بذلك،
وتعرف هذه احلالة أيضـا بعشق الرؤية Scopophilia، وتبدأ للمرة
األولى عادة يف الـطفولة، وهـي إحدي حاالت االنحـراف اجلنسي

.Paraphilia

V sign           )V عَالَمة النَصْر )تؤدى باألصابع على شكل حرف
األصل يف هذه العالمة واسـعة االنتشار هـو احلرف األول من كلمة

.Victory نصر
V test     فى العينات الكبيرة ZتX تعديل الختبار :ZيTX اختبار

.T test  ZتX يستخدم يف اإلحصاء كتعديل الختبار
Vulnerability                              )قَابِلِية اإلصَابَة )باملرض

تـدل الكلمة على القابلـية لإلصابة باألمـراض أو القابلية للحوادث
أو الـتعرض للتـأثر بـشيء ما، والـوصف قابل أو معـرض أو سريع

.Vulnerable التأثر
vulnerable                                    سريع التأثر، عُرضَة

Vulva                                                            الفَرْج
تـدل الكلمة على العـضو اجلنسي اخلارجـي لألنثي الذي يشكل مع
املهـبل Vagina أعضـاء التنـاسل اخلـارجيـة ولهـا عالقـة بـاإلثـارة
اجلنسية، والوصف فرجي Vulval، ومنها االلتهابات التي تصيب

.Vulvovaginitis هذه األعضاء

Vocalization Vulva
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W

W-A-Y (Who Are You) technique              طَرِيَقة مَنْ أنْت
اخـتبـار إسقــاطي يـطلـب فيـه من املفحـوص تــدوين 3 إجـابـات

مختصرة للسؤال.
Wagner - Jauregg, Julius                        اجنر،  يوليوسT

عـالم أعـصاب منـساوي (1857-1940) كـان أول من اسـتخدم يف
عـام 1917 طـريقــة العالج بــاحلمــى عن طــريق ذيفـان املالريـا
Malaria toxin يف عالج حـاالت الزهـري Syphilis وما تـسببه

من الشلل العصـبي، وحصل على جائـزة نوبل عام 1927، ويعد
الطبيب النفسي الوحيد الذي حصل على هذه اجلائزة حتى اآلن.

WAIS                     مختصر: مقياس وكسلر للذكاء للراشدين
(Wechsler Adult Intelligence Scale)        

مت وضع هـذا املقيـاس بواسـطة وكـسلر يف نـيويـورك عام 1939،
ومتت مـراجعته بعـد ذلك، ويعد هـذا املقيـاس من أوسع مقـاييس
الـذكاء اسـتخدامـاً، ويتـكون مـن اجلزء اخلـاص بالـذكاء الـلفظي
Verbalمـن 6 بنـود، واجلـزء اخلـاص بـاألداء أو الـذكـاء العـملي

performance من 5 بنـود، ومن خالل الـدرجـات التـي يحصل

عليهـا املفحـوص يـتم تقـديـر حـاصل الـذكـاء IQ، كمــا ميكن
االسـتدالل من خالل الـتفاوت بني الـذكاء الـلفظي والعمـلي على
وجود خلل عضوي، وفيما يلي املكونات الرئيسية لهذا االختبار:
اللفظي Verbal:  ويتكون من املعلومات information، والفهم
comprehension، واحلــســاب arthmatic، واملـتــشـــابهــات

similarities، ومــــدى الــــذاكـــــرة digit span، واأللفــــاظ

.vocabulary

،picture completion تكمـلة الـصور :Perfomance العملـي
picture وتنـظيـم الصـور ،block design  وتـرتـيب املـكعبـات
arrangement، ومتثـيل األشيـاء  object assembly، والـرمـوز

.symbols

Wandering                                           تِجْوَال ،  تَجَوُّل
االشتقاق من جتـول  Wander، والكلمة تدل باملعـنى املباشر على
الـتجوال أو الـطواف، وتعـني أيضـا التيـه أو الضالل عن الـطريق
الـسـوي، ويحــدث التجـوال يف بـعض األمــراض النفـسيــة مثل

الهستيريا، ومع التدهور العقلي يف الشيخوخة.
wandering impulse                                 نَزْوَة تِجْوَال
wanderer                                   مُتَجَوّل، هَائِم ، تَائِه

Watson, John Brodus                       واطسون )عالم نفسي
سلوكي أمريكي 1958-1878(

يعتـبر عـالم النفـس األمريـكي واطسـون (1878-1958) من رواد

Pavlov لوTنظريـة التعلم الـشرطي حـيث قام بتـطبيق نظـرية بـا
على السلـوك اإلنساني، ومن أهم أعمـاله ما قام به عام 1920 من
Zألبرت الصغيرX وصف مرض الرُهاب يف طفل عمره 11 شـهر هو
Little Albert مت تعـريضـة لفـأر أبـيض مع صـوت مـزعج حتـى

تكونت لديه مخاوف مـرضية من الفئران امتدت إلى األرانب وكل
احليـوانـات ذات الفــراء، ومنهــا نظـريـة تفـسيـر اخملـاوف والقلق
كاستجابـات شرطية مت تعلمهـا، وقد وضع واطسون ذلك ذلك يف
موضـوع مت نشـره عام 1920 حتت عـنوان:  االستجـابة االنفعـالية

.Conditioned emotional reaction الشرطية
Watson's behaviorism                       سُلُوكِيّة واطسون

Waxy flexibility                        مُرُونَة شَمْعِيّة، تَلَيّن شَمْعِي
يف هـذه احلالة ميكن أن يتخـذ  جسم املريض أوضاعـاً تشبه التماثيل
يف تـشكلها وثبـاتها، وميكـن أن يستمـر املريض علـى وضع غريب
ملدة طـويلـة دون حركـة، وحتدث هـذه احلالـة التي تـعرف أيـضا
مبصطلح املرونـة الشمعية  Flexibilitas cerea  يف مرضي الفصام

.Catatonic schizophrenia  اجلامودي
Wayward                              جَمُوح، مُعَانِد، صَعْب املِرَاس

 waywardوصف للشخص املتـمرد أو املتقلب مثل االبن العاصي
.son

Weaning                                                        فِطَام
الفطـام هو باملعنـى املباشر تـوقف الطفل عن الرضـاع، ومجازاً هو
االنقطـاع عن عادة أو وضع مـا، وهو ما يعـرف بالفطـام النفسي،

كما يف حالة االستقالل واالبتعاد عن الوالدين أو املعالج.
psychological weaning                            فِطَام نَفْسِي

االستقالل عن الوالدين أواملعالج.
Wechsler Adult                  للذكاء للراشدين ZوكسلرXمقياس

Intellingence Scale (WAIS)                          

.WAIS  ورد وصف ومعلومات حتت اخملتصر
Wechsler Intellingence Scale for               ZوكسلرX مقياس
Children (WISC)                                  للذكاء لألطفال

David يـد وكـسلـرTهـذا املقيـاس للـذكـاء مت وضعـة بـواسطـة دا
Wechsler يف نيـويورك للتـطبيق على األطفـال من سن 5-15 سنة

ومت وضع مقياس آخـر لقياس الـذكاء يف األطـفال من سن 4 -61/2
سـنوات وهـو مقيـاس وكسـلر  للـذكاء ملـا قبل املـدرسة واملـرحلة
Wechsler Preschool and Primary Scale of  االبـتـــدائـيـــة
Intelligence الـذي يعرف اخـتصاراً  WPPSI، وتـشبة مكـوناته

اخـتبـار وكـسلـر للـراشــدين مع إضـافـة بـعض الـبنــود امللحقـة



- 206 -

Supplemental التـي الحتتــسب درجــاتهــا، ومـن خالل هــذا

املقياس ميكن أيضا االستدالل على املهارات يف األطفال.
Wechsler Memory Scale (WMS)      ِ للذَاكرة ZوكسلرXمقياس

يعتبر هذا االختبار للذاكرة أكثر االختبارات تطبيقاً لهذا الغرض يف
Paired الكبـار، ويتكـون من عـدة بنـود منهـا األلفـاظ املتـرادفـة
associates، وحفــظ اجلمل Paragraph retention، والــوعي

بالـزمان واملكـان، ومدى التـذكر لألرقـام واحلروف، واحلـساب
Memory Quotient  بـالعكس، ويـتم حسـاب حاصل الـذاكرة
التي تعـرف مختصراً  MQ والتي تقـارن بحاصل الذكاء  IQ، ويف
بعض اضطـرابات الذاكـرة تقل نسبـة  الذاكرة بـينما ال تـتأثر نـسبة

الذكاء.
Weight                                                            وَزْن

لقيـاس وزن اجلسـم أهميـة خاصـة يف فحـص احلاالت الـنفسـية،
وترتـبط زيادة الوزن فوق املعـدل بعوامل نفسية يف أسبـابها وأثارها
باإلضافة لزيادة التعرض لبعض األمراض العضوية، وحتدث أيضا
نتيجة الستخدام األدوية النفسيـة مثل مضادات الذهان، أما نقص
الـوزن فإنه يـصاحـب حاالت فقـدان الشهـية يف مـرض االكتـئاب
ويكــون ملحـوظـاً يف مـرض فقـدان الــشهيـة )الـقَهَم( الـعصـبي

.Anorexia nervosa

weight gain                                      اكتساب  الوَزْن
weight loss                                           نَقْص الوزن

Wernicke-Korsakoff                             رنيكهT متالزمة
syndrome                                           وكورساكوف
حتدث هذه احلالة املرضـية يف مدمني الكحول  Alcoholicsوتتميز
بتغيـرات يف الوظـائف العقـلية والـعصبيـة مع اضطـراب يف الدورة
الدمـوية للمخ، مع نقـص Tيتامني B1 )الثـيامني( Thiamine، أما
مرض Tرنـيكه فإنه حـالة حـادة تكون مـصحوبه بـأعراض حـركية
Mental  ورَنَـح، وتـخـلــيــــط عـقـلــي Oculomotor لـلـعــني
confusion ويتـم عالجها بجرعات عاليـة من الثيامني، ومتالزمة

Tرنيكه هي احلـالة احلادة  Acuteمن اضـطراب الذاكـرة مع معاقرة
الـكحول )مقارنة مبـتالزمة كورساكـوف Koorsakoff( التي تعتبر
حالـة )مزمنة Chronic( وبينما تعتبـر متالزمة Tرنيكه قابلة للعالج
فـإن متالزمة كورساكـوف اليتعافى منهـا سوى 20% من املرضى،
وقـد يشفـى املريـض يف خالل بضـعة أيـام أو أسابـيع من متـالزمة

Tرنيكه أو تستمر احلالة وتتطور  إلى متالزمة كورساكوف.
Wernicke encepholopathy       رنيكهTاالعتالل الدماغي ل
Wernicke' syndrome                         رنيكهT متالزمة

WHO                                         مختصر:  مُنَظّمَة الصِحْة العَالَمِيَة
(Word Health Organization)           

تختص منظمـة الصحة العاملية WHO التـابعة لأل املتحدة باألمور
الصحيـة والوقـاية والعـالج لألمراض يف أنـحاء العـالم، ومقـرها
جنـي، ولها مكـاتب اقليـمية Regional يف أقـاليم تغطـي مناطق
العـالـم، وتتـبع منـاطق الـشـرق األوسـط إقلـيم شــرق املتــوسط
 Eastern Mediterranean Region ومقره القاهرة ـ ويصدر عن

International منظمـة الصحة العـاملية الـتقسيم العـاملي لألمراض
Classification of Diseases الذي يعرف مختصراً  ICD، وتتم

مراجعـتة كل عـدة سنـوات حيث صـدرت املراجعـة العاشـرة عام
1992، وبها اجلزء اخلاص بتقسيم األمراض النفسية.

Whole                                                                ّكُل
تـدل الـكلمـة علــى شيء كـامل أو صحـيح أو سلـيم، أو وحـدة
متكاملـة، ويستخـدم تعبيـر ككل As a whole لإلجمـال، ومنها
التعليـم الكلي واجلـزئي كـأسلـوب االهتـمام بـالتفـاصيل واملعـنى

الشامل.
whole and part learning                ي واجلُزْئيالتعلم الكُل
wholeness                                      ية، الكامِلِيّةالكُل

Wide                                                             وَاسِع
تـدل الكلمة على  االتسـاع والشمول، ومنها الـتعبير الذي توصف

.Widespread به احلاالت املرضية والظواهر واسعة االنتشار
wide-eyed                                          مَشْدُوه، سَاذِج
widespread                                        وَاسِع االنتِشَار

Widow                               أرْمَلَة:  امرأة مات عنها زوجها
Marital يـتم االستفـسار يف الـتاريخ املـرضي عـن احلالـة الزوجـية
status  للـرجـال والنـسـاء، واألرملـة هي امـرأة مـات زوجهـا،

وأهـمية ذلك التـأثير لـصدمة فقـد الزوج الذي يعـتبر مبقيـاس هوملز
Grief واحلـزن ،Stress وراهـي من األسبـاب الـرئيـسيـة للكَـرْب
الـــذي يتـبع ذلك، والــرجــال الــذيـن لهـم نفـس احلــالـــة هم

.Widowersاألرامل
widowhood                                  التَرَمّل، زَمَن التَرَمّل
widower                              األرْمَل: رجل توفت زوجته
widower's syndrome                          متالزمة األرمل

)ضعف جنسي عقب وفاة الزوجة(
Wife                                                               زَوْجَة

يف التاريخ املرضي يتم االستفسار عن احلالة الزواجية واملهنية، ويف
بعض السيـدات الالتي ال عمل لهن خـارج املنزل تكـون املهنة هي

WMS Widow
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ربة البيت Housewife، وتوجد اضطرابات خاصة بربات البيوت
نظـراً للرتـابة وامللل يف حيـاتهن كمـا توجـد متالزمة ربـات البيوت

Housewife syndrome  التي تتميز بالكآبة وشكاوى جسدية.

wifehood                                                  الزَوْجِيّة
wifeless                                          أعْزَب، بدون زَوْجَة
housewife                                     رَبّة مَنْزِل، رَبّة بَيْت

Wihtigo / windigo                                      وجتو/وندجو
اضـطراب عـقلي يف  الهنـود األمريـكيني مع اعـتقاد بـالتحـول إلى

مسخ يأكل حلم البشر.
تعتـبر هـذه احلالـة من االضطـرابات الـنفسـية املـرتبـطة بـالثقـافة
Cultre-bound، وهي اضـطــراب عقلـي يعـتقـد فـيه الـشخـص

بـالتحول إلى مسخ Monster يأكل حلم البشر، ويحدث يف الهنود
األمريكيني.

Will                                                     إرادة،  وَصِيَة
تـدل الكلمة عـلى اإلرادة، وتستخـدم مبعنى ميـل أو رغبة أو هوى
أو عزم، كمـا تستـخدم مبعنـى الوصـية التـي يوصي بهـا الشخص
آلخـر، ومنهـا االشتـقاقـات اخملتلـفة مـثل عالج اإلرادة للمـرضي
Adler الـنفــسيـني، وتعـبيــر إرادة القـوة الـذي اسـتخــدمه أدلـر
(1870-1937)  مع الـدونيــة Inferiority كتفـسيـر لـالضطـراب

النفسـي، وبالنسبة للوصية فإن اجلوانب القانونية والشرعية تتطلب
أن يكون املوصي يف حالة عقلية يدرك فيها هذا التصرف حتى تعتبر

صحيحة.
willful                                            متَعَمّد، مُتَصَلّب
willingly                                           عن طِيْب خَاطِر
willy-nilly                                           ًطَوْعا أو كَرْها
will  therapy                                        عِالَج اإلرَادَة
will - to - power            )للقلق ZأدلرX إرادة القُوْة )تفسير

Wish                                             أمْنِيَة، تَمَنّي، تَرَجّي
توجد رغـبات كامنة يف العقل الباطن، وقـد يدفع التفكير لتحقيقها
إلـى سلـوك معـني حيـث ال يتـم التعـبيـر عن كـثيــر منهــا بصـورة
صريحـة، وقد وضع هذا التصور فرويـد عام 1900 يف كتابه تفسير
األحالم The interpretation of dreams حـيـث ذكـــر نـظـــام
Unconscious والالوعــي ،Conscious system  الــــــوعـــي
ويتضمن األخير عملية التفكير مبا فيها حتقيق األماني والتنفيس عن

الغرائز. 
wish fulfilment                                    تَحْقِيِق أمْنِيَة
wishful thinking                      تَفْكِير رَجَائِي، فِكْر تَوّاق

Witness                                                شَهَادَة،  شَاهِد
تدل الكلـمة علـى الشهـادة أمام احملـاكم. ويَمثُل الـطبيب الـنفسي
لإلدالء بشهادتـه أمام احملاكم وهي شهـادة خبير فيمـا يتعلق بالطب

النفسي الشرعي.
expert witness       )شَهَادَة خَبِيِر )يف الطب النفسي الشرعي

Wit                                             بِديِهَة،  فُكَاهَة، دُعَابَة
تــدل الكلمـة علـى احلـس الفكــاهي والبـراعـة، ووصف سـاخـر
Cynical يعـرف أيضـا بـالـكلبي وهـو مـذهب فكـري يقـوم علـى

السخرية والتهكم من السلوك البشري.
cynical wit                                       البَدِيِهَة السَاخِرَة

Witchcraft                                                      سِحْر
االشتقــاق من سـاحـر Witch، ويــدخل الـسحــر والعـرافـة يف
املعتقدات الثقافية حول مسببات األمراض النفسية بتأثير قوى خفية

تتسلط عليهم وتتحكم يف سلوكياتهم وتهيمن عليهم.
Withdrawal                                                 انسحاب

يسـتخدم هـذا التعبـير لـوصف االنقطـاع عن تعـاطي مـادة مخدرة
 Dependence واآلثار التي تنشـأ نتيجة لذلك يف حاالت االعتماد

على تعاطي هذه املواد، وقد تكون األعراض االنسحابية التي تظهر عقب
التـوقف عن التعـاطي نفسـية Psychological فـقط أو مصحـوبة
بأعراض جـسدية  Physicalأيـضا، ويسـتخدم تعبيـر منسحب أو
منعزل أيضا كـوصف للعزلة االجتماعـية واالبتعاد عن اآلخرين يف
حــاالت االضطــراب النفـسـي مثل االكـتئـاب والـفصـام وبـعض

اضطرابات الشخصية.
withdrawal symptoms )أعراض انسحابيّة )إلدمان اخملدرات
withdrawn                                                 مُنْعَزِل

Wolf                              )ذِئْب،  شَخْص ضَار )يُشْبِه الذَئْب
كتب سيجموند فرويـد عن حالة الرجل الذئب Wolf-Man الذي
كان كثيـر االهتمام بـشكل وجهه وخصوصـاً األنف، وتعرف هذه

.Dysmorphophobia احلالة حالياً برهاب التشوه
wolf-man                                             الرَجُل الذِئب

)حالة لفرويد ملريض نفسي بدأت بحلم عن الذئاب(
Wolpe, Joseph                                        جوزيف وولب

أدخل وولب بعض املفـاهيم يف نظـرية الـتعلم الشـرطي، وذكر يف
عـام 1950 أن القلق استجـابة شـرطية يـتم تعلمهـا يف مواقف تـثير
Recipracal القلق وتــرتبـط به، وذكــر أيضـا الـتثـبيـط املتــزامن
inhibition كـوسيلـة للـعالج من القلق بـاالستـرخـاء علـى سبيل

املثال.

widowhood withdrawal symptoms
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Woman                                                          املَرْأة
يهتم الطب النفسي بدراسة اجلـوانب النفسية اخلاصة باملرأة، ومنها
Life على سبـيل املثال الفـروق بني املرأة والـرجل يف مأمـول احلياة
expectancy لصـالح املـرأة يف اجملـتمعــات املتقـدمــة والنــاميـة،

واملشـكالت النفسية اخلـاصة باملرأة مـثل ما يتعلق بالـدورة الشهرية
واحلمل والوالدة وانقطـاع الطمث Menopause ومرحلة منتصف
العـمــر، ودور املــرأة يف األســرة، والـتـــردد علــى األطـبــاء،
واالضطـرابات الـنفسيـة اخلاصـة باملـرأة  أو  التي يـزيد حـدوثها يف

اإلناث.
womanhood                                    النِسَاء، النِسَوِيّة

Word                                                     كَلِمَة،  لَفْظ
يدخل هذا  اللفـظ مبعناه املبـاشر أو معنـاه العام ليـدل على اللغة أو
التعبير بالكالم واحلديث عموماً  يف عدة تعبيرات منها اختبار ترابط
الكلمات الذي يطلب فيه من املفحـوص ذكر الكلمة التي ترد على
تفكيـره مبجـرد سمـاع كلمـة أخـرى. عمـى وصـمم األلفـاظ من
أمراض اجلـهاز العـصبي الـتي اليفهم فـيها مـعني الكالم املـرئي أو
املـسموع، وخليط األلفاظ الذي يشبه سَلَطَة الطعام يدل على حالة

التشوي العقلي يف املرضى الذهانيني كما يف حالة الفصام.
word association test                  اختبار تَرَابْط الكَلِمَات
word blindness                                   عَمَى األلْفَاظ
word deafness                                    صَمَم األلْفَاظ
word salad                                         خَلِيط ألْفَاظ

Work                                                             عَمَل
يهتم الطب النفـسي بالعمل يف التاريـخ املرضي للحاالت من حيث
نــوعه وقبـوله وتغـييـره، والعـوامـل النفـسيـة يف اخـتيـار الـعمل
Career، واملشكالت املتعلقـة بالعـمل وعالقاته، ومن الـتعبيرات

املستخـدمة يف التحليل النفسـي االقتحام والتوغل، ووصف بعض
األعمـال بالعقلية  Mental متـييزاً لها عن العـمل البدني أو اليدوي

.Manual

working through   )االقْتِحَام والتَوَغّل )يف التحليل النفسي
mental work                                         عَمَل عَقْلي

World                                         العَالَم، الدُنْيَا ، النَاس
تدل الكلـمة على احلياة أو اجملتمع أو الناس أو العالم، ومنها بعض
التعبيرات كـالعالم اخلارجي حول اإلنسـان مقارنة بعامله الداخلي،

وما هو عاملي أي واسع االنتشار يف أنحاء العالم.
external world                                    العَالَم اخلَارِجِي
world- weary                              ضَجَر من احلَيَاة، سَأم

worldwide                                         عَاملي االنتشار
World Health Organization (WHO)     مُنَظّمَة الصحّة العَالَمِيّة

.WHO  توجد معلومات حتت اخملتصر
Worry                                                    هَمّ ، اهْتِمَام

تـدل الكلمة على الـقلق والهم، وهي صفة شخصيـة لبعض الناس
قـد تصل إلـى احلد املـرضي، وتوجـد قائمـة لقيـاس الهمـوم يقوم

املفحوص بتطبيقها ذاتياً على نفسه.
worry inventory                  )قائمة الهُمُوم  )اختبار ذَاتي

Worship                                                         عِبَادة
تـدل  الكلمة بـاإلضافة إلـى العبادة،  علـى املقام الرفـيع أو السيادة
والفـضيلـة، والــوصف مبجل Worshipful، ويـستخـدم وصف

صاحب الفضيلة  His Worship لبعض الشخصيات الدينية.
Worth                                                اسْتِحْقاق، قِيمَة

تـدل الكلمـة علـى قيمـة ماديـة أو معنـوية، وتـدخل يف تعبـيرات
تستخـدم يف العلوم الـنفسيـة منهـا تعبـير عـدم االستحقـاق أو فقد
القـيمـة Worthlessness  الـذي يـشعــر به مـرضـى االكـتئـاب
Self ويضـاعف من معـانـاتهم نـتيجـة النخفـاض تقـديـر الـذات

.Guilt  املرتبط بشعور اإلثم  esteem

worthful                                                       مقَِي
worthiness                                      جَدَارَة، اسْتِحْقَاق
worthless                                     عَدِمي القِيمَة، حَقِير
worthlessness                        عَدَم اسْتِحْقَاق، فَقْد القِيمة

Writing                                                          كِتَابَة
تـدل الـكلمـة علــى الكتـابـة، وهـي من القـدرات التـي يصـيبهـا
االضطـراب يف بعض احلـاالت املرضـية، ومـنها علـى سبيل املـثال
عجز الكتابة وفيها يـحدث اضطراب يف القدرة على التعبير بالكتابة
يف 3-10% مـن تالميذ املدارس ممـا يسبب تأخـرهم الدراسي، ويتم
اختبار مهـارة الكتابة يف فحص احلالة العقلية، وحالة عقال الكاتب
من االضطـرابات الغـريبة الـتي تكون املـشكلة الـرئيسـية فيهـا عدم
القـدره على الكتـابة يف بعـض املواقف مثـل املعلم الذي اليـستطيع
الكتـابـة أمـام التالميـذ، واملـوظف الـذي يعجـز عن كتـابـة بعض
األشيـاء دون أخــري ألسبـاب نفـسيـة نـتيجــة لتقـلص عـضالت

األصابع واليد دون وجود سبب عضوي.
writing accent                                      نَبْرة  الكِتَابَة
writing disability                                 عَجْز  الكِتَابَة
writer                                                        كَاتِب
writer's cramp                                   مَعَص الكتاب

withdrawn worthless
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Wrong                                            خَطَأ، بَاطِل،  ظُلْم
تدل الكلـمة على األخطـاء املادية واملعـنوية مثل األسـور الباطلة أو
التـي تنطـوي علـى الظلـم والضالل، وشعـور ارتكـاب اخلطـأ من

املشاعر السلبية التي ترتبط باإلثم Guilt يف حاالت االكتئاب.
wrongdoing                                    إثْم، اعْتِدَاء، شَر
wrongful                              ظَالِم ، جَائَر،  غَيْر شَرْعِي

Wryneck                                                الْتِواء العُنُق
االشتقاق من االلـتواء Wry وهو مبعنـاها املباشـر من يلوي عنقه أو
يصعرّ رأسه وهو تعـبير عن السخرية أو التمـسك باخلطأ، أما التواء
العنق فـإنه تشبيه لطـائر يلوي عنقه ويـسمي اللّواء Wryneck ومنه
حـالة التـواء العنق التي تعـرف طبيـاً  Torticollis وقد حتـدث هذه
احلـالة نـتيجة لآلثـار اجلانبـية لبعـض األدوية النفـسية مـن مضادات

.Antipsychotics الذهان

worthlessness Wud

Wryneck                                                الْتِواء العُنُق
االشتقاق من االلـتواء Wry وهو مبعنـاها املباشـر من يلوي عنقه أو
يصعرّ رأسه وهو تعـبير عن السخرية أو التمـسك باخلطأ، أما التواء
العنق فـإنه تشبيه لطـائر يلوي عنقه ويـسمي اللّواء Wryneck ومنه
حـالة التـواء العنق التي تعـرف طبيـاً  Torticollis وقد حتـدث هذه
احلـالة نـتيجة لآلثـار اجلانبـية لبعـض األدوية النفـسية مـن مضادات

.Antipsychotics الذهان
Wud                    )مَجْنُون،  مَعْتُوه  )يف اللهجة االسكتلندية

تعـني الـكلمـة شخـص مجنــون أو معتـوه  بــاللهجـة الـدارجـة
االسكتلندية.

Wud                    )مَجْنُون،  مَعْتُوه  )يف اللهجة االسكتلندية
تعـني الـكلمـة شخـص مجنــون أو معتـوه  بــاللهجـة الـدارجـة

االسكتلندية.
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X

X                                   ،)مختصر: س )شىء غير معلوم
توضع العالمة لـتعبر عن الشيء املتقاطع على صورة حرف
X، ووضع هـذه العـالمة أمـام شيء يـعني أنه خـطأ  X، أو

لإللغاء.
X2 (chi square)                                )مربع Z خيX( 2خي

تعبير إحصـائي يستخدم يف حتليل الفـروق بني مجموعتني
من احلقائق واملالحظات.

Xanax (alprazolam)                         :)زاناكس )ألبرازوالم
أحد مشتقات البنزوديازبني املهدئة

Xanth-                                           بادئة معناها: أصْفَر
البـادئـة تـدخل يف كلمـات لتـدل علـى اللـون األصفـر مثل
صفـرة اللـون، وصفـرة اإلبصـار، ومنهـا مـركب الــزانثني
 Xanthine، والـــوصـف أصفـــر أو آسـيـــوي مـنغـــولـي

.Xanthous

xanthic                                               صُفْرَة  اللّون
xanthopsia                                         صُفْرَة اإلبصار

X axis                          )محور س:  املِحْوَر السِينِي )األفقي
عادة يـتم وضع محورين يف الرسوم الـبيانية:  الرأسي ص

.(X) واألفقي س ،(Y)

X chromosome                                     X   الكروموزوم
هـذا الصبغ )كرومـوزوم( يرتبط بـوظيفة حتديـد اجلنس لذا
،Sex chromosome يطلق علـية أيـضا كـروموزوم اجلـنس
وهـو مـزدوج (XX) يف اإلنـاث، ومفـرد (XY) يف الـذكـور،
وقـد يحـدث خلل يف االنـقسـام فيـؤدي إلـى مجمـوعـة من
االضطـرابات، وانتقـال الصفات الـوراثية علـى اجلينات يف

.X-linkage  هذا الكروموزوم يسمى االرتباط باإلكس
Xen-                           بادئة معناها: غَرِيب، ضَيْف،  أجْنَبِي

تدخل هـذه البادئـة مبعنى غـريب أو أجنـبي أو للتعبـير عن
شيء دخـيل يف تعبيـرات مثل التـي تتعلق مبـعرفـة اللـغات
األجنبـية، أو اخلـوف منـها، واخلـوف من الغـرباء بـصورة

مرضية.
xenglossia                                    مَعْرِفة غَرِيب اللُّغة

xenoglossophilia        )إغراب )حُب استخدام اللغة األجنبية
xenoglossophobia                       رُهَاب األلفاظ الغريبة

خوف من اللغات األجنبية.
xenophobia                                           رُهَاب الغُرَبَاء

خوف مرضي من الغرباء واألجانب.
xenophobe                                املُصَاب برُهَاب الغُرَبَاء

Xer-                                               بادئة معناها: جَاف
تدل البـادئة علـى اجلفاف وتـدخل يف بعض التعـبيرات مثل
جفاف الفم  Xerostomia أو اجلفاف الذي يصيب اجللد أو

العني.
xeroderma                                           جَفَاف اجلِلد

X-ray                                   أشِعَة إكس،  األشعة السِينِيّة
يـدل التعبـير علـى األشعة الـسينـية أو أشعـة  X، أو أشعة
رونتجـن، وهو مـن التعبيـرات املعروفـة طبيـاً ولدى العـامة،
ويطلق أيضـا على صورة  األشعة على أجزاء اجلسم للتأكد

من التشخيص.
X Y genotype                                     X Y النمط اجليِنِى

،XY يكون التـكوين املعتـاد لكرومـوزوم اجلنس يف الـذكور
أما يف اإلنـاث فهو XX، ويعتري هـذا التكوين مـجموعة من
االضـطــرابـــات ينـتج عـنهــا اضـطــرابــات بـني جنــسيــة

Intersexual disorders، ومن أمثلتها:

:Adrenogenital syndrome املتالزمة األدرينـالية التنـاسلية
وفيهـا يظل التـكويـن اجلينـي XX مع زيادة األنـدروجيـنات

Androgens يف اإلناث.

متالزمـة تيرنـر Turner syndrome  : ويغيب فيهـا واحد من
كـرومـوزومي X لـيصـبح التكـوين XO مـع شكل مميـز من

قصر القامة وتأخر النمو اجلنسي.
متالزمة كلينفلـتر Klinefelter syndrome:  التكوين اجليني
XXY وفيهــا يكـون الـذكـر يف حـالـة مـن ضعف الـنمـو

اجلنسي.
X O genotype                                           X O النمط
X X Y genotype                                     X X Y النمط
X X Y syndrome                                 X X Y متالزمة
X Y Y genotype                             X Y Y النمط اجليني
X Y Y syndrome                                 X Y Y متالزمة

Xyl -                                              بادئة معناها: خَشَب
تدل البادئة على اخلشب وتدخل يف كلمات وتعبيرات مبعنى

اخلشب.
xyloid                                      خَشَابِي، يُشْبِه اخلَشَب
xylography                               فَن النَقْش على اخلَشَب

X - Y - Z grouping                         مَجْمُوعَات س، ص، ع
تـعني طريقـة مجموعـات  Z, Y, X  أسلوبـاً لوضـع التالميذ
يف 3 مجـموعات وتـصنيفهم تبعـاً لقدراتهـم لتطبيق بـرنامج

تعليمي لهم.
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Y

Y                                            )رمز: ص )يف الرياضة واإلحصاء
يدل احلـرف على الـرمز XصZ  الـذي يستخـدم يف العلوم،
وكـرومـوزوم )صـبغي( (Y) يـوجـد يف الـذكـور الـطبيـعيني
- y ويوضع احلرف ،(XY) بصورة مفردة )التكوين اجليني
،Sleepy الحقـة يف بعض الكلمات ليدل علـى حالة مثل نائم

.Watery ومائي
- y                                        الحقة مبعنى صفة أو حالة

Y chromosome                                   (Y)  الكروموزوم
Yahoo            جِلْف، فَظّ ، اليَاه: مخلوق حيوانى يشبه اإلنسان

)يف كتاب رحالت جاليTر(
تـدل الكلـمة عـلى مخلـوق من احلـيوانـات له شكل اإلنـسان
ويجـمع الـرذائـل كمــا ورد يف كتـاب ســويفـت:  Xرحالت

جاليTرZ، وتدل أيضا على سوء الطباع.
Yawning                                                      تَثَاؤب

تـدل الكلمـة علـى التثـاوب بفـتح الفم بـاتسـاع تعبيـراً عن
التكاسل أو السأم وامللل.

Y axis                                 احملور الصادي  ZصX مِحْوَر
احملـور XصZ هـو احملـور الـرأسي يف الـرسـوم الـبيـانيـة

والرياضيات مقارنة مبحور XسZ األفقي.
Y column                      )ًبيانات مرتبة رأسيا( ZصX عمود
Y coordinate                  )اإلحداثي الرأسي(  ZصX إحداثي
Year                                                        سَنَة، عَام

تـدل الكلمـة علـى العـام أو احلـول وتـدخل يف كلمـات مثل
الكتـاب الـسنـوي الـذي يحتـوي علـى معلـومـات وأبحـاث
ويصدر كل عـام، أو تعبير على مـدار العام أي شيء يحدث

يف أي وقت طوال السنة.
yearbook                                        الكِتَاب السَنَوي
yearly                                            سَنَوِيَاً ، كُل عَام
year - round                       على مدار العام، طُول السنة

Yellow                                                          أصْفَر
الـوصف للّـون األصفــر، أو الشحـوب، وتـوصـف الصحف
بالصفـراء حني تتهم باإلثـارة والفضائح واألخبـار احملرّفة،
والصفـراء هي أحـد األخالط األربعـة الـتي كـان القـدمـاء
يعتقـدون أنها مكـونات اإلنسـان وتختص بسـرعة الغضب،

ويطلق على سكان جنوب شرق آسيا  اجلنس األصفر.
yellow bile                                               الصَفْرَاء

)أحد االخالط األربعة التي اعتقد القدماء أنها ترتبط بالغضب(
yellow race           )العِِرّق األصفر )سكان جنوب شرق آسيا

Yen            رَغْبَة مُلِحة )لتعاطي اخملدرات(، الني: عملة يابانية
تعبر كلمـة الني عن رغبة ملحة يف تعاطي اخملدرات، وتوازن
الـني مع اليــان  yen-yan يعتقـد الـصيـنيـون أنه ضـروري
لصحة اجلسد والنفس، ونوم  إحلاح اخملدر تعبير دارج يف

الصني.
yen sleep                   )نَوْم إلْحَاح املُخَدر )دارج فى الصني

Yes                                                          نَعَم ، بَلَى
يـدل تـعبيـر XنعمZ علـى املـوافقـة واإليجـابيـة، ومنه وصف

اإلمعة للشخص التابع لغيره دون رأي.
yes- man                            )اإلمّعَة )تابع لغيره بال رأي

Ylophobia                )رُهَاب الغابة )خوف مرضي من الغابات
Ymir                     يةTميير:  عمالق تزعم األساطير االسكندنا

أن العالم خُلِقَ من جسمه
Yoga                    اليوجا:  فلسفة هندية للتأمل وضبط النفس

اليوجا، عالوة على أنها فلسفة دينية من أصل هندي للتأمل
والـتواصل مع الروحـانيات وضبـط النفس،  فإنهـا نظام من
التمـرينـات يهـدف إلــى التحكـم والسـيطـرة علـى اجلـسم

والعقل، والوصف يوجي Yogi ملن يؤمن بها وميارسها.
yogi                                         يوجي:  ممارس لليوجا

Yohimbine                                                  يوهمبني
عقار يستخدم لتنشيط القدرة اجلنسية

Yoke                                              رِبَاط، صِلَة،  زَوَاج
تعـبيـر عـن االرتبـاط أو الـزواج، والــوصف رفيق أو قـرين

.Yokefellow

yokefellow                                  قَرِين،  زَوْج أو زَوْجَة
Yoo- hoo                                   يوهو: هتاف للفت النظر

يستخـدم الناس هذا التعـبير أثناء احلـديث واحلوار بغرض
لفت االنتباه.

Young                                                          صَغِير
يدخل وصف صغيـر يف عدة تعبيـرات مثل تقسـيم املسنني
إلـى )صغار املـسنني Young-old من 65-75 سنـة(، و)كبار
املـسنـني old-old من 75-85 سنـة( و)الطـاعنـون يف الـسن
 very oldفوق 85 سنة(، ووصف الصغير واألصغر بالنسبة

لألبناء واإلخوة.
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young - old                                        صِغَار املُسِنِني
youngster                                   شَاب أو طِفْل صَغير
youngest                                 أصْغَر االبناء ، األصْغَر

Youth                                                   شَبَاب، شَاب
تعبـر الكلمة عن الشباب أو الصبا، ومن هم يف هذه املرحلة

التي تلي املراهقة حتـى بداية منتصف العمر، ويدل الوصف
على احليوية والنشاط.

youthful                                     شَاب ، فَتَى، نَشِيط
Y value                               )يف  اإلحصاء( ZصX القِيمة

تعبير يستخدم يف اإلحصاء.    

young - old Y value
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Z

Z         آخر حروف األبجدية اإلجنليزية ـ مختصر :ع:  قيمة عَفْوِية
قد يدل هذا احلرف على النهاية أو آخر شيء كما يف تعبير
من األلف إلـى اليـاء (A to Z)، ورمـوز س ص ع يقـابلهـا

.XYZ

Zarontin (ethosuximide)               :)زاروننت)إيثوسكسميد
)دواء مضاد للصَرَع(

Z axis           مِحْوَر ع، املِحْوَرالعَيْنِي،  ثَالِث املَحَاوِر س، ص، ع
يستخدم هذا التعبير يف الرياضيات واإلحصاء.

Zeal                                                            حَمَاسَة
تـدل الكلمـة على احلـماسـة والغيـرة والتعصـب، والوصف

.Zealot  للشخص الغيور
zealot                                         مُتَحَمِس،  مُتَعَصِب
zealous                                                    حَمَاسِي
zealousness                                               تَحَمُّس

Zeitgeber (G.)                    مِيقَاتِي،  عَالَمَة تدل على الوَقْت
الكلمة تدل على ما له عالقة بالوقت أو العصر أو الزمان.

zeitgeist (G.)                                         رُوح العَصْر
Zelophobia                                             رُهَاب الغِيرة

خوف مرضي من حسد اآلخرين وغيرتهم.
Zero                                                              صِفْر

تدخل كلـمة الصفر يف بعض التعبـيرات مثل الصفر املطلق
والتـرتيب الصفـري وهي مصطلحـات إحصائيـة، وتعبيرات
شـائعـة مثـل ساعـة الصـفر Zero hour وهـي بدايـة عملـية

مرسومة.
absolute zero                                        صِفْر مُطْلَق
zero order                                         تَرْتِيب صِفْرِي

Zest                                    مُتْعَة، حَيَوّية، هِمّة، اسْتِمْتَاع
املعنى احلريف للكلمة هو كل ما يضاف إلضفاء نكهة، وتدل

على املتعة واحليوية.
zestful                                              مُمْتِع ، حَيَوِي

Zionism                                                    صَهْيُونِيّة
وصف حلركة يهودية تقوم على متييز العنصر الصهيوني.

zionist                                                   صَهْيُونِي
Zodiac                                        دَائِرة األبْرَاج السَمَاوِية

تضم دائرة األبراج السماويـة 12 من الرموز يقابل كل منها
وقت معني من العام، ولها عالقة باحلظ والطالع، كما درست
احتمـاالت عالقتها باحلالة املزاجـية واإلصابة باالضطرابات

النفسية.
Zoloft (sertraline)                            :)زولوفت )سرترالني

دواء مثبط الستعادة السيروتونني ـ مضاد لالكتئاب.
Zolpidem (ambien)                               :)زولبدم )أمبني

دواء مهدىء يشبه البنزوديازبينات.
Zone                                                            مَنْطِقة

تـدل الكلمـة على منـطقة أو نطـاق أو حزام، والـوصف منها
منطقـي أو نطاقـي Zonal، وتدخل يف تعبـيرات مثل املـنطقة
الـشبقيـة التي تتـميز بـزيادة اإلحـساس لـإلثارة اجلنـسية،
ومـنطقـة الصـدارة يف التحلـيل النفـسي تـدل علـى أولـويـة

وأهمية احملتوى االنفعالي خلبرات سابقة.
erogenous zone                                    مَنْطِقَة شَبَقيّة
primary zone           )مَنْطِقَة صَدَارة  )يف التحليل النفسي

Zo- / zoo-                                      بادئة معناها:  حيوان
تدخل هذه الـبادئة التي تـدل على كل ما له عالقـة باحليوان
يف بعـض املصـطلحــات مثل عـالـم احليـوان، ويف الـطب
النفـسي يـستخـدم تعـبيـر مجـامعــة احليـوان وهـو أحـد
االنحـرافــات اجلنـسيـة ويعــرف أيضــا بجمــاع احليـوان
Bestiality، وتـعبيـرات حب احليـوان، ورهـاب احليـوانـات،

والـساديـة نحو احلـيوان وهي املـيل إلى تعـذيب احليـوانات
واللذة من القيام بذلك.

zoanthropy                التَحَيْوُّن: تَوَهُم االنقالب إلى حيوان
zoerasty              )مُجَامَعة احليوان )عالقة جنسية باحليوان
zooid                                                 شِبْه حَيَوَانِي
zoology                                               عِلْم احليوان
zoophilia                                             حُبّ احليوان

حب وجاذبية شديدة  نحو احليوانات.
zoophobia                                       رُهَاب احليوانات

خوف مرضي من احليوانات أو من حيوان معني.
zoosadism           السادية باحليوان،  التَلَذّذ بِتَعْذيب احليوان

Zoroastrainism                                          الزاردشيتة
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أصل هذه الـبادئـة يعود إلـى زاردشت، وهي ديـانة قـدمية
نشـأت يف بالد الفـرس، وتقـوم علـى الصــراع بني اخليـر

.Zoroastrian والشر، والوصف زاردشتي
Z score                                      )دَرَجَة ع )يف اإلحصاء

تعبير يستخدم يف اإلحصاء.
Z test                                                    اختبار عَيْنِي

االختبار العيني (Z) هو أحد االختبارات اإلسقاطية التي يتم
فيها إسقاط أو عـرض 3  من الصور على الـشاشة، ويطلب

من املفحوصني تدوين استجاباتهم.
Zygote                                              القِحَة،  زيجوت

اللقحـة تـعبيـر عن أول تكــوين جيـني عقـب اإلخصـاب بني
اخلليـة املذكرة واملؤنثة، ويـستخدم يف علم الوراثة، ولوصف

التـوائـم التي تـنشـأ عن زيجـوت واحـد Monozygotic، أو
.Dizygotic اثنني

zygotic                         زيجوتي،  منسوب الى الزيجوت
Zymo-                                بادئة معناها: اخْتِمَار،  خَمِيرة

تـدخل البادئـة يف عدة تعبيـرات وتعني االختمـار أو التخمُّر
عن طريق املـواد التي تـساعـد هذا التفـاعل وهي اخلمـائر،

وتدخل يف تعبير قدمي عن األمراض املعدية.
zymogen                                             مُوَلّد اخلَمَائِر
zymology                                             عِلْم اخلَمَائر
zymosis                                        تَخَمُّر،  مَرَض مُعْد

Zyprexa (olanzapine)                      :)زبركسا )أوالنزابني
دواء لعالج مرضى الفصام.

Z score Zyprexa (olanzapine)
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ملحق (1)
دليل األدوية النفسية

Appendix  ( I ) 
Index of Psychotherapeutic Drugs

(Subsection) اجملموعة

Benzodiazepines

البنزوديازيبينات
Anticholinergics

مضادات مفعول الكولني
Antidepressant (tricyclic)

مضاد لالكتئاب )ثالثي احللقات(
Barbiturates

الباربتيورات 
Antidepressant (tricyclic)

مضاد لالكتئاب )ثالثي احللقات(
Anticholinergics

مضادات مفعول الكولني 
Anticholinergics

مضادات مفعول الكولني 
Antiproloctin

مضاد للبروالكتني 
Anxiolytics

مضادات القلق 
Anticonvulsants

مضادات التشنجات 
Sedative hypnotics

مهدئات منومة   
Benzodiazepines

البنزوديازبينات 
Antipsychotic

مضاد للذهان
Antidepressant (SSRI)

مضاد لالكتئاب )منشط السيروتونني(

(Trade Name) االسم التجاري

Xanax

زاناكس
Symmetrel

سيمترل
Tryptizol

تربتزول
Amytal

أميتال
Asendin

أسندين 
Cogentin

كوجنتني
Akineton

أكينتون
Parlodel

بارلودل 
Buspar

بوسبار
Tegretol

جتريتول 
Chloral

كلورال
Librium

لبريوم 
Largactil

الرجاكتيل
Cipram

سبرام

(Generic Name) االسم العلمي

Alprazolam

ألبرازوالم
Amantadine

أمانتدين
Amitriptyline

أميتربتلني
Amobarbital

أموباربيتال 
Amoxapine

أموكسابن
Benztropine

بنزوتروبني
Biperiden

ببريدن
Bromocriptine

بروموكربتني 
Buspirone

بوسبيرون 
Carbamazepine

كاربامازبني
Chloral hydrate

كلورال هيدرات 
Chlordiazepoxide

كلورديازبوكسيد
Chlorpromazine

كلوربرومازين
Citalopram

سيتالوبرام

ملحوظة:   مت اختيار مجموعة من األدوية الرئيسية التي تستخدم يف الدول العربية
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(Subsection) اجملموعة

Antidepressant (tricyclic)

مضاد لالكتئاب )ثالثي احللقات(
Benzodiazepines

البنزوديازبينات
a2 adrenergic agonist

معاضد ملفعول ألفا2 األدرينالي
Benzodiazepines 

البنزوديازبينات 
Antipsychotic

مضاد للذهان
Antihistaminic

مضاد للهستامني
Stimulants

املنشطات
Benzodiazepines

البنزوديازبينات
Alcohol dependence treatment

عالج االعتماد على الكحول
Antiparkinsonian

مضاد للباركنسونية
Antidepressant (cyclic)

مضاد لالكتئاب )حلقي(
Antidepressant (SSRI)

مضاد لالكتئاب )منشط للسيروتونني(
Antipsychotic

مضاد للذهان  
Benzodiazepines

البنزوديازبينات 
Antidepressant (SSRI)

مضاد لالكتئاب )منشط للسيروتونني(
Antipsychotic

مضاد للذهان 
Antihistaminic

مضاد للهستامني 

(Trade Name) االسم التجاري

Anafranil

أنافرانيل
Rivotril

ريTوتريل
Catapres

كاتابرس 
Tranxene

ترانكسني
Leponex

ليبونكس
Periactin

برياكتني
Dexedrine

دكسدرين
Valium

Tاليوم
Antabuse

أنتابيوز
Sinemet

سمنت
Sinequan

سنكوان
Prozac

بروزاك
Modicate

موديكيت 
Rohypnol

روهبنول 
Faverin

فاTرين 
Haldol, Safinace

سافنيز و هالدول
Atarax

أتراكس 

(Generic Name) االسم العلمي

Clomipramine

كلومبرامني
Clonazepam

كلونازيبام
Clonidine

كلوندين
Clorazepate

كلورازيبات 
Clozapine

كلوزابني
Cyprohepatadine

سبروهبتدين
Dextroamphetamine

دكستروأمفيتامني
Diazepam

ديازيبام
Disulfiram

ديسلفرام
L-Dopa

لـ ـ دوبا
Doxepin

دوكسنب
Fluoxetine

فلوكستني 
Fluphenazine

فلوTينازين 
Flurazepam

فورازيبام
Fluvoxamine

فلوTوكسامني 
Haloperidol

هالوبريدول 
Hydroxyzine

هيدروكسي زين 
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(Subsection) اجملموعة

Antidepressant (tricyclic)

مضاد لالكتئاب )ثالثي احللقات(
Antidepressant (MAOI)

مضاد لالكتئاب )مثبط أكسيداز أحادي األمني(
Drug treatment of mood disorders

العالج الدوائي الضطرابات املزاج 
Benzodiazepine

البنزوديازبينات 
Antidepressant (tetracyclic)

مضاد لالكتئاب )رباعي احللقات(
Barbiturates

الباربتيورات 
Drug treatment of opiate dependence

العالج الدوائي لالعتماد على األفيونات 
Stimulants

املنشطات 
Antidepressant (MAOI)

مضاد االكتئاب )مثبط أكسيداز أحادي األمني(
Calcium channel blockers

أدوية إحصار قنوات الكالسيوم
Antidepressant (tricyclic)

مضاد لالكتئاب )ثالثي احللقات(
Atypical antipsychotics

مضادات الذهان الالمنطية
Anticholinergics

مضادات مفعول الكولني 
Benzodiazepines

البنزوديازبينات  
Antidepressant (SSRI)

مضاد لالكتئاب )منشط للسيروتونني(
Barbiturates

الباربتيورات 
Antipsychotic

مضاد للذهان 

(Trade Name) االسم التجاري

Tofranil

توفرانيل 
Marplan

ماربالن 
Priadel

بريادل 
Ativan

أتيTان 
Ludiomil

لوديوميل 
Mebral

مبرال 
Dolophine

دولوفني 
Ritalin

ريتالني
Aurorix

أروركس
Adalat

أدالت 
Aventyl

أTنتيل 
Zyprexa

زيبركسا 
Dispal , Norflex

نورفلكس، ديسبال
Serepax

سرباكس
Paxil

باكسل 
Nembutal

منبيتال 
Trilafon

تريالفون 

(Generic Name) االسم العلمي

Imipramine

إمبرامني 
Isocarboxazid

أيزوكربوكسزيد 
Lithium

لثيوم 
Lorazepam

لورازيبام 
Moprotiline

مبروتالني 
Mephoborbital

مفوباربتال 
Methadone

ميثادون
Methylphenidate

ميثيل فندات
Moclobemide

موكلومبيد
Nifedipine

نيفدبني 
Nortriptyline

نورتربتلني 
Olanzapine

أوالنزابني 
Orphenandrine

أورفننادرين 
Oxazepam

أوكسازيبام 
Paroxetine

باروكستني 
Pentobarbital

بنتوباربيتال 
Perphenazine

برفينازين 
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(Subsection) اجملموعة

Antidepressant (MAOI)

مضاد لالكتئاب)مثبطات أكسيداز  أحادي األمني(
Barbiturates

الباربتيورات
Antipsychotic

مضاد للذهان  
Anticholinergics

مضادات مفعول الكولني  
Antipsychotic

مضاد للذهان 
Beta adrenergic blocker

مثبط بيتا أدرينالي 
Atypical antipsychotic

مضادات الذهان الال منطية
Barbiturates

الباربتيورات 
Antidepressant (SSRI)

مضاد لالكتئاب )منشط للسيروتونني( 
Drug for dementia treatment

أدوية عالج اخلَرف 
Antipsychotic

مضاد للذهان 
Thyroid hormones

هرمونات درقية
Antidepressant (MAOI)

مضاد لالكتئاب )مثبط أكسيداز أحادي األمني(
Antidepressant

مضاد لالكتئاب  
Benzodiazepines

البنزوديازبينات  
Antipsychotic

مضاد للذهان 
Antipsychotic

مضاد للذهان 

(Trade Name) االسم التجاري

Nardil

نارديل
Luminal

لومينال 
Orap

اوراب 
Kemadrin

كمادرين 
Sparine

سبارين 
Inderal

إندرال 
Risperdal

رسبردال 
Seconal

سيكونال 
Lustral , Zoloft

زولفت،  لسترال 
Cognex

كوجنكس 
Mellaril

ميللريل 
Levothyroid

ليTو ثيرويد
Parnate

بارنيت 
Desyral

دسيريل 
Halcion

هالسيون 
Stelazine

ستيالزين 
Vesprin

Tسبرن

(Generic Name) االسم العلمي

Phenelzine

فنلزين 
Phenobarbital

فينوباربيتال 
Pimozide

بيموزيد
Prpcyclidine

بروسيكلدين 
Promazine

برومازين 
Propranolol

بروبرانولول 
Risperidone

رسبريدون 
Secobarbital

سكوباربيتال 
Sertraline

سرترالني 
Tacrine

تاكرين 
Thioridazine

ثيوريدازين 
Thyroxine

ثيروكسني 
Tranylcypromine

ترانيلسبرومني
Trazodone

ترازودون
Triazolam

تريازوالم 
Trifluperazine

ترايلفوبرازين 
Triflupromazine

ترايلفوبرومازين 
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(Subsection) اجملموعة

Anticholinergics

مضادات مفعول الكولني 
Antidepressant (ricyclic)

مضاد لالكتئاب )ثالثي احللقات( 
Anticonvulsant

مضاد للتشنجات 
Calcium channel blockers

أدوية إحصار قنوات الكالسيوم 
Stimulants

املنشطات

(Trade Name) االسم التجاري

Artane

أرتان
Surmontil

سرمونتيل 
Depakene

ديباكني 
Isoptin

أيزوبنت
Yocon

يوكون 

(Generic Name) االسم العلمي

Trihexphenidyl

تراى هكسفنديل 
Trimipramine

تراميبرامني 
Valproate

Tالبروات 
Verapamil

Tيراباميل 
Yohimbine

يوهمبني
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Appendix II
ICD - 10 Classification of mental
Disorders

ملحق (2)
التصنيف العاملى العاشر لألمراض واالضطرابات

العقلية@ 

ف 00 - ف 09
االضطرابات العقلية العضوية مبا فيها األعراضية

ف 10 - ف 19
االضطرابات العقلية والسلوكية الناجمة عن تعاطي املواد املؤثرة

نفسياً
ف 20 - ف 29

الفصام واالضطرابات من النوع الفصامي والضاللي
ف 30 - ف 39

االضطرابات )الوجدانية( املزاجية.
ف 40 - ف 48 

االضطرابات العصبية واملتعلقة بالضغوط واجلسمانية الشكل
ف 50 - ف 59

املتالزمات السلوكية املرتبطة باالضطرابات النفسية والعوامل البدنية

ف 60 - ف 69
اضطرابات الشخصية والسلوك يف الراشدين 

ف 70 - ف 79
التخلف العقلي
ف 80 - ف 89

اضطرابات االرتقاء ) النمو ( النفسي
ف 90 - ف 99

االضطرابات السلوكية واالنفعالية التي تكون بداية حدوثها عادة يف
الطفولة واملراهقة

@ ملحوظة: صدر التصنيف العاملي لألمراض فى مراجعته العاشرة عن منظمة
الصحة العاملية يف جنيT عام 1992.

f 00 - f  09

Organic , including symptomatic mental disorders

F 10 - F 19

Mental and behavioral disorders due to psychoactive

substance use

F 20 - F 29

Schizophrenia, schizotypal and delusional disorders.

F 30 - F 39

mood (affective) disorders

F 40 - F 48

Neurotic, stress - related and somatoform disorders

F 50 - F 59

Behavioral syndromes associated with psychological

disturbances and physical factors

F 60 - F 69

Disorders of adult personality and behavior

F 70 - F 79

Mental retardation

F 80 - F 89

Disorders of psychological development

F 90 - F 99

Behavioral and emotional disorders with onset usually

occurring in childhood and adolescence
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* Disorders usually first diognosed in infancy,

childhood, or adolescence.

* Delirium , dementia , and amnestic and other

cognitive disorders.

* Mental disorders due to a general medical condition

not elsewhere classified.

* Substance-related disorders

* Schizophrenia and other psychotic disorders

* Mood disorders

* Anxiety disorders

* Somatoform disorders

* Factitious disorders

* Dissociative disorders

* Sexual and gender identity disorders

* Eating disorders

* Sleep disorders

* Impulse - control disorders not elsewhere classified

* Adjustment disorders

* Personality disorders

* Other conditions that may be a focus of clinical

attention 

* Additional codes

Appendix III
DSM- IV Classification of Mental
Disorders

ملحق (3)
الدليل التشخيصي واإلحصائي ـ  املراجعة الرابعة :

تصنيف االضطرابات العقلية@ 

@ اضطرابات يتم تشخيصها ألول مرة عادة فى الطفولة والصبا
واملراهقة 

@ الذهول واخلَرف )العته( واالضطرابات النسيانية واملعرفية األخرى
@ االضطرابات العقلية الناجمة عن احلالة الطبية العامة ولم يتم

تصنيفها فى مكان آخر
@ االضطرابات املتعلقة باملواد ) اإلدمانية (
@ الفصام، واالضطرابات الذهانية األخرى 

@ اضطراب املزاج
@ اضطرابات القلق

@ االضطرابات جسدية الشكل
@ االضطرابات املصطنعة

@ االضطرابات االنفصالية
@ االضطرابات اجلنسية واضطرابات هوية اجلنس

@ اضطرابات األكل
@ اضطرابات النوم

@ اضطرابات التحكم يف الدافع لم يتم تصنيفها يف مكان آخر 
@ اضطرابات التوافق

@ اضطرابات الشخصية
@ حاالت أخرى ميكن أن تكون محل اهتمام إكلينيكي

@ رمـوز  إضافية

@ ملحوظة: صدر الدليل التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات العقلية عن
اجلمعية األمريكية للطب النفسي (APA) يف مراجعته الرابعة

بواشنطن عام 1994.
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ملحق (4)
ألفاظ وتعبيرات دارجة يف الثقافة العربية@ 

ـ  نرفزة (Narfaza):  تعني سرعة االستثارة  (Irrittability)  واالضطراب  (Upset)  يف اللهجة املصرية.
ـ  ضيقة (Dega) :  وهي تعبير عن الضيق وتعني ارتباط اإلثارة بضيق الصدر (Chest oppression) أو ضيجة يف اللهجة اخلليجية.

ـ كتمة  (Katma):  وهي ضيق التنفس مع التوتر؛  من الشكاوى الشائعة يف املرضي النفسيني خصوصاً يف منطقة اخلليج. 
ـ  زعل (Zaal): تعبير عن مشاعر االكتئاب واحلزن  (Sadness)  يف اللهجة املصرية.

ـ حشرة (Hashra):  )بفتح احلاء وسكون الشني( تعني نفس مشاعر االكتئاب يف اللهجة اخلليجية.
ـ  مجنون (Magnoun):  التعبير الدارج يف الثقافة العربية لوصف املرضى العقليني.

.(Anxiety) وهي املقابل للقلق ) ZأألX ـ  قلق :  )وتنطق يف اللهجة املصرية
ـ  خوف(Khouf):  لفظ يستخدم يف الثقافات العربية.

ـ  خضة (Khada):  تعبير عن اخلوف والدهشة يف اللهجة املصرية.
ـ  خرعة (Kharaa):  نفس الوصف يف الثقافات اخلليجية.

ـ  وسواس (Wiswas):  تفهم مبعني وسواس الشياطني بدالً من الوسواس (Obsession) يف بعض الثقافات العربية.
ـ  أعصاب (Aasab):  تعبير يقابل اللفظ الدارج يف بعـض الثقافات الغربية والالتينية (Nerve) للـداللة على االضطراب النفسي عموماً  )يف

اللهجة املصرية(.
ـ  متلعوذ  (Metlawez):  وصف ملرضي االضطراب النفسي يف بعض الثقافات البدوية العربية.

ـ  وشرة )بكسر الواو وسكون الشني( (Weshra):  لفظ يف الثقافة البدوية يدل على لبس اجلن للمريض يسبب له املرض النفسي.
ـ  تنسيم  (Tanseem):  اعتقاد يف الثقافة البدوية العربية أن املرض النفسي ينشأ من فتحة الرأس يتطلب األمر إغالقها بالكي.

بعض األلفاظ والتعبيرات الدارجة حول عالج األمراض النفسية يف الثقافات العربية

ـ  متيمة  (Tamema):  تعبير عن التمائم  (Amulets)  التي يستخدم يف الوقاية والعالج من املرض النفسي.
ـ  تعويذة (Taawiza):  وهي متائم حتتوي على بعض الكتابات أو اآليات للحفظ من السحر واحلسد.

ـ  حجاب (Hegab):  وصف لهذه األوراق  املكتوبة يف لفافات يحتفظ بها املرضى )يف الثقافة املصرية(.
ـ  الزار (El Zar):  طقوس يف مجموعات مع إيقاع موسيقي للعالج من املشكالت النفسية الروحانية )بصفة رئيسية يف الثقافة املصرية(.

ـ  احلضرة  (Hadra):  تعبير يطلق على حفالت الزار يف مصر. 
ـ  الرقية  (Rukia):  من وسائل العالج اإلسالمي باستخدام أيات من القرآن الكرمي.

ـ  احلسد  (Hassad):  وصف لتأثير العني التي تتسبب يف املرض أو األضرار يف املمتلكات.
ـ  نفس  (Nafs):  وصف يشبه احلسد مع وجود قوى خفية وراء اإلصابة باألمراض.

ـ  عـمل (Amal)، وسحر (Sehr):  تعبيـرات عن تأثيـر السحر (Sorcery) الـذي يتم بتسخـير الشيـاطني لتسبب األمـراض النفسيـة للبعض من
الناس.

ـ  أسياد (Asyad):  تعبير عن العفاريت واجلن التي يعتقد العامة أنها تلبس أجساد املرضى وتسبب املرض النفسي )يف اللهجة املصرية(.
ـ  شيخ (Sheik)، ومطـوع (Motawa)، ومُالّ  (Mulla):  تعبيـرات عن رجال الـدين يف الثقـافات العـربية يف مـصر واخلـليج، ومنهم مـن يقوم

بأعمال العالج للحاالت النفسية.

@ بعض التعبيرات الدارجة يف الثقافات العربية حول أسباب وأعراض األمراض النفسية .
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